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 nr. 196 087 van 4 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X   

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat S. BAKI 

Gallifortlei 70 

2100 DEURNE 

 

  tegen: 

 

De Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 1 december 2017 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 21 november 2017 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 december 

2017 om 11:00u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 15 november 2016 dient verzoekende partij te Antwerpen een verzoek tot huwelijksvoltrekking in 

met een Belgische onderdaan. Op 24 mei 2017 weigert de stad Antwerpen dit huwelijk te voltrekken na 

een negatief advies van het Parket te Antwerpen.  

 

Op 5 juli 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 14 september 2017.  

 

Op 21 november 2017 is een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal. Dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 november 2017. Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 21 november 2017 wordt aan verzoekende partij tevens een inreisverbod voor drie jaar ter kennis 

gebracht.  

  

2. Over de rechtspleging  

 

De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.  

 

Artikel 39/59, § 2, van de 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) als volgt:  

 

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd.  

Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. 

De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen 

met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de 

rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.” 

 

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de 

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 5 

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State (RvS 16 juni 

1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende, noch vertegenwoordigde verwerende 

partij worden aangenomen dat er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar 

dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is 

op dat vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt 

dat de vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G. 

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49). In casu blijkt uit de 

bespreking van de ontvankelijkheid van het beroep hieronder dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden 

niet wordt voldaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid van het beroep.  

 

3.1 Ambtshalve werpt de Raad een exceptie van onontvankelijkheid van de vordering op wegens 

laattijdigheid van het beroep.  

 

3.2 Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt wat volgt:  

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.”  

 

Artikel 39/57, § 1, derde lid van dezelfde wet stelt :  

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.”  
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Artikel 1, 6°, van de vreemdelingenwet definieert een verwijderingsmaatregel als volgt: 

 

“6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt;” 

 

3.3 Toepassing van de wettelijke bepalingen 

 

Het kan niet ter discussie worden gesteld dat het in casu bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten een verwijderingsmaatregel is. Overeenkomstig artikel 39/57, §1, derde lid, van de 

vreemdelingenwet is de termijn dus vijf of tien dagen, naargelang aan verzoekende partij reeds vroeger 

een verwijderingsmaatregel ter kennis werden gebracht.  

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekende partij reeds het voorwerp uitmaakte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten op 5 juli 2017, haar betekend op 14 september 2017. Uit de stukken van 

het administratief dossier blijkt dat het huidige bestreden bevel aan verzoekende partij werd ter kennis 

gebracht op 21 november 2017. Conform artikel 39/57, §1 derde lid, juncto artikel 39/57, §2, eerste lid, 

3°, van de vreemdelingenwet loopt de beroepstermijn vanaf de eerste dag die volgt op de datum van 

afgifte. 

 

Verzoekende partij beschikte bijgevolg met ingang van 22 november 2017 over vijf dagen om een 

verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te leiden. In toepassing van artikel 39/57, 

§2, tweede lid, van de vreemdelingenwet is de vervaldag in de termijn begrepen, is die dag echter een 

zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende 

werkdag. De laatste nuttige dag voor het indienen van het onderhavige verzoekschrift was maandag 27 

november 2017.  

 

Het verzoekschrift werd aan de Raad evenwel pas overgemaakt per faxbericht op vrijdag 1 december 

2017. Er moet worden vastgesteld dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

bijgevolg laattijdig werd ingediend. 

 

3.4 Overeenkomstig artikel 39/82, § 4, derde lid, van de vreemdelingenwet werd in de beschikking, 

waarbij de verzoekende partij werd opgeroepen, aangegeven dat de vordering manifest laattijdig 

voorkwam. Verzoekende partij werd dan ook in de mogelijkheid gesteld om een standpunt voor te 

bereiden omtrent de al dan niet laattijdigheid van haar beroep en kreeg de mogelijkheid om aan te tonen 

dat de laattijdige indiening van haar beroep aan overmacht te wijten is.  

 

Verzoekende partij heeft steeds de mogelijkheid om aan te tonen dat de laattijdigheid aan overmacht te 

wijten is. 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; zie ook met de 

aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling 

Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 

502-506). 

 

Ter terechtzitting voert de advocaat van verzoekende partij aan dat de overmacht erin bestaat dat een 

beroepstermijn van vijf dagen tot gevolg heeft dat verzoeksters recht op een daadwerkelijk beroep 

conform artikel 13 van het EVRM wordt geschonden. 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft gesteld dat 

het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prima facie 

beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM 

(Parl.St. Kamer, 2005- 2006, nr. 51 2479/001, 323) en bovendien kan worden gewezen op arrest nr. 

81/2008 van 27 mei 2008 van het Grondwettelijk Hof waarin het Hof zich op meerdere plaatsen positief 

heeft uitgesproken over het feit of de beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als 

daadwerkelijk rechtsmiddel kunnen worden beschouwd. Vervolgens wordt erop gewezen dat de 

toegankelijkheidsvereiste vervat in artikel 13 van het EVRM niet verhindert dat er voorwaarden van 

procedurele aard, zoals termijnen en vormvereisten worden gesteld aan een mogelijke klacht of dat 

bepaalde financiële drempels worden ingebouwd, in zoverre deze voorwaarden niet onredelijk en/of 

arbitrair zij of een vorm van machtsafwending uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), 

Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 

118 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 
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Nationale overheden mogen volgens de rechtspraak van het EHRM een tijdslimiet hanteren voor het 

instellen van een beroep om hun werklast ordentelijk te kunnen beheren. De termijn van 5 dagen is dus 

op zichzelf niet in strijd met artikel 13 van het EVRM. (EHRM 22 september 2011, H.R. t. Frankrijk, nr. 

64780/09,; EHRM 6 juni 2013, M.E. t. Frankrijk, nr. 50094/10) 

  

Waar de advocaat van verzoekster meent dat de termijn niet redelijk is stelt de Raad vast dat het 

volgens de wetgever weldegelijk een redelijk termijn is aangezien de vreemdeling, na een tweede 

verwijderingsmaatregel, al eerder het nodige heeft kunnen doen om zijn rechtsbescherming te 

organiseren en derhalve kennis heeft van de modaliteiten die in dit verband gelden. “Een korte 

beroepstermijn wordt als redelijk beschouwd. De toegankelijkheidsvereiste vervat in artikel 13 van het 

EVRM verhindert niet dat er voorwaarden van procedurele aard worden ingebouwd. Termijnen en 

vormvereisten worden gesteld aan een mogelijke klacht of bepaalde financiële drempels worden 

ingebouwd, in zoverre deze voorwaarden niet onredelijk of arbitrair zijn of een vorm van 

machtsafwending uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 118 en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak). De nieuwe termijn moet volstaan voor de vreemdeling om het nodige te 

doen om een uiterst dringend beroep in te dienen bij de Raad. Tegelijkertijd blijft de Dienst 

Vreemdelingenzaken ook niet te lang in het ongewisse over de termijn waarbinnen hij een repatriëring of 

terugdrijving kan organiseren. Indien de vreemdeling binnen deze termijn geen uiterst dringende 

procedure opstart, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken de betrokkene terugdrijven of repatriëren. 

Indien de vreemdeling na deze termijn een uiterst dringende procedure wenst te op te starten, dan zal 

dit onontvankelijk zijn. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingediend 

beroep toch behandelen (RvS 18 juni 2004, nr. 132.671). De vreemdeling heeft echter zoals steeds de 

mogelijkheid om aan te tonen dat de laattijdigheid aan overmacht te wijten is. Een andere nieuwigheid 

betreft het voorzien van een bijzondere beroepstermijn indien de vreemdeling reeds het voorwerp is van 

een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel wanneer een volgende beslissing wordt genomen 

(bijvoorbeeld inzake een meervoudige asielaanvraag), om te kunnen garanderen dat ingestelde 

meervoudige procedures binnen een redelijke termijn kunnen afgehandeld worden. Een kortere termijn 

kan als een redelijke termijn beschouwd worden, aangezien de vreemdeling al eerder het nodige heeft 

kunnen doen om zijn rechtsbescherming te organiseren en derhalve kennis heeft van de modaliteiten 

die in dit verband gelden (Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53- 3445/001, 7-9). 

 

Vervolgens betoogt verzoeksters raadsman dat zijn cliënte niet over de bestreden beslissing beschikt.  

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing aan verzoekster ter kennis is gebracht aangezien de 

beslissing haar handtekening voor kennisname bevat. Aangenomen dat verwerende partij haar geen 

kopie heeft overhandigd merkt de Raad op dat niets verzoekster weerhield om inzage te vragen van 

haar dossier en desgevallend een kopie van de bestreden beslissing op te vragen. Bijkomend dient de 

Raad vast te stellen dat het verzoekster niet heeft verhinderd een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in te dienen met in bijlage een afschrift van de bestreden beslissing.  

 

Waar verzoeksters raadsman betoogt dat het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 juli 2017 haar 

nooit is ter kennis gebracht, kan hij niet worden gevolgd aangezien uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat het voormeld bevel haar is betekend op 14 september 2017.  

 

Verder betoogt de advocaat van verzoekster dat tijdens de procedure van haar aanvraag tot 

huwelijksvoltrekking het bevel om het grondgebied te verlaten niet mocht worden uitgevoerd waardoor 

de termijn thans niet vijf dagen mag zijn maar tien dagen moet zijn. De Raad stelt vast dat de stad 

Antwerpen op 24 mei 2017 heeft geweigerd om het huwelijk te voltrekken. Er is aan verzoekster geen 

bevel om het grondgebied te verlaten tijdens de procedure van haar aanvraag tot huwelijksvoltrekking 

afgegeven aangezien het bevel dateert van 5 juli 2017 en haar pas ter kennis werd gebracht op 14 

september 2017, bijgevolg ruimschoots na de beslissing van de stad Antwerpen om de 

huwelijksvoltrekking te weigeren.  

 

Ten slotte betoogt de advocaat van verzoekster dat zij evenmin beschikt over het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 5 juli 2017. Evenwel dient de Raad ook hier vast te stellen dat het bevel 

haar is betekend op 14 september 2017 aangezien de beslissing haar handtekening voor kennisname 

bevat. De Raad herhaalt dat aangenomen als zou verwerende partij haar deze beslissing niet hebben 

overhandigd, niets verzoekster weerhield om inzage te vragen van haar dossier en desgevallend een 

kopie van de beslissing op te vragen.  
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De Raad besluit dat verzoekende partij geen tegenbewijs aanvoert, noch een middel waaruit overmacht 

zou kunnen blijken. 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, R.W. 1987-88, 778; zie 

ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. Baert en G. Debersaques, Raad van State, Afdeling 

Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 

502-506). 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, gericht tegen de bestreden beslissing, 

is onontvankelijk ratione temporis. 

 

4. Kosten  

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend zeventien     

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. H. CALIKOGLU toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU N. MOONEN 

 


