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nr. 197 353 van 23 december 2017

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. AIT EL HADJ

Lambermontlaan 360

B – 1030 Brussel

tegen:

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

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 december 2017

per faxpost heeft ingediend 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 4 december 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 december

2017 om 15.00 u.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. AIT EL HADJ die verschijnt voor de verzoekende partij en van

advocaat T. BRICOUT die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.



RvV X - Pagina 2

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de ontvankelijkheid

1.1. Op 4 december 2017 werd verzoekster in kennis gesteld van het bestreden bevel om het grondgebied

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

1.2. Het formulier van kennisgeving bevat een toelichting betreffende de beroepsmogelijkheden waarbij

onder andere uitdrukkelijk wordt verwezen naar de beroepstermijn uit artikel 39/57, §1, derde 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):

“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.”

De dies ad quem, de laatste nuttige dag om onderhavige vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging

bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen viel, rekening houdend met de berekeningswijze uit

artikel 39/57, §2 van de vreemdelingenwet, op donderdag 14 december 2017.

1.3. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad de laattijdigheid vast

van de op 22 december 2017 ingediende vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst

dringende noodzakelijkheid .

1.4. De regeling betreffende de beroepstermijn raakt de openbare orde (RvS 19 november 2002, nr. 112

631). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch

behandelen (cf. RvS 18 juni 2004, nr. 132 671).

1.5. De beroepstermijn kan slechts worden verlengd indien de verzoekende partij ten gevolge van

overmacht in de absolute onmogelijkheid verkeert om binnen de wettelijke termijn beroep in te stellen. De

bewijslast van het bestaan van overmacht ligt bij de verzoekende partij (RvS 23 mei 2003, nr. 119 779).

Ter betoogt de raadsvrouw van verzoekster ten onrechte dat de tenuitvoerlegging slechts imminent werd

wanneer verzoekster op de hoogte werd gebracht van de vlucht die voorzien was voor 20 december 2017.

Omdat het bestreden bevel gepaard ging met een beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering

was de uiterst dringende noodzakelijkheid immers reeds op 4 december 2017 voorhanden en was de

tenuitvoerlegging ook dan al imminent. Daarnaast zet de raadsvrouw uiteen dat de vlucht die voorzien

was op 20 december werd geannuleerd omdat zij diezelfde dag moest verschijnen voor de Raadkamer,

maar omwille van een staking van het veiligheidskorps niet aanwezig kon zijn op de zitting. Zij vreest dat

de vlucht die op 24 december 2017 in het vooruitzicht werd gesteld niet zal worden aanzien als een eerste

repatriëringspoging waardoor deze onmiddellijk met escorte zal plaatsvinden. Uit het pleidooi van de

advocate, waarbij zij onder andere meent dat zij niet over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt, blijkt

niet dat zij in de onmogelijkheid verkeerde om haar vordering binnen de wettelijke termijn van 10 dagen

in te stellen, waardoor er geen overmacht kan worden aanvaard.

1.6. De raadsvrouw van de verwerende partij merkt op dat verzoekster er wel in geslaagd is om op 14

december 2017 de Raadkamer te vatten met een verzoek tot invrijheidsstelling, waardoor niet kan worden

ingezien waarom zij toen geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kon indienen.

De Raad treedt de raadsvrouw van de verwerende partij bij waar zij besluit dat er geen gegevens worden

aangebracht die erop wijzen dat verzoekster in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde om het

verzoekschrift binnen de wettelijke termijn in te dienen.
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De exceptie van niet-ontvankelijkheid ratione temporis, die door de verwerende partij in haar nota met

opmerkingen werd opgeworpen, is gegrond.

De vordering is niet ontvankelijk.

2. 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

getroffen.

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 drieëntwintig december tweeduizend

zeventien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. CUYKENS, Toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. CUYKENS F. TAMBORIJN


