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 nr. 61 378 van 13 mei 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 3 maart 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 februari 2011 houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Artikel 39/57, 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: de vreemdelingenwet) bepaalt 

dat indien het een beroep betreft dat wordt ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblijk 

van de kennisgeving van de beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 of 

die ter beschikking is gesteld van de regering, het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) moet worden ingediend binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van 

de beslissing waartegen het is gericht.  

 

De termijn van vijftien dagen bepaald in artikel 39/57, tweede lid van de vreemdelingenwet, is van 

openbare orde en moet strikt worden toegepast. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 26 januari 2011 een 

beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats heeft genomen waarbij besloten wordt dat de 

verzoekende partij wordt vastgehouden te FITT-woning Sint-Gillis-Waas, Blokstraat 74 te 9170 Sint-
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Gillis-Waas. De verzoekende partij werd hiervan in kennis gesteld op 27 januari 2011. Het gegeven dat 

de verzoekende partij op het moment van de kennisname van de bestreden beslissing, met name 1 

februari 2011, verbleef in een FITT-woning te Blokstraat 74, 9170 Sint-Gillis-Waas wordt tevens 

bevestigd in haar verzoek tot horen. 

 

De verzoekende partij is echter van mening dat zij een beroep heeft ingesteld binnen 30 dagen en 

derhalve het beroep tijdig is, dat zij voldoet aan de bepalingen van artikel 39/57 en artikel 74/8 van de 

vreemdelingenwet, daar zij helemaal niet van haar vrijheid was beroofd noch ter beschikking was 

gesteld van de regering. Ter terechtzitting verduidelijkt de verzoekende partij dat zij en haar familie 

verbleven in een ‘woonunit’ en dat een verblijf in een ‘woonunit’ geen vasthouding in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet is.  

 

Artikel 1, 3° van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende 

vaststelling van het regime en de werkingsregels, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 

74/8, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 22 april 2010 definieert een ‘woonunit’ als ‘plaatsen 

bedoeld in het artikel 74/8, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet, die beheerd worden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken en bestemd zijn voor de huisvesting van families in afwachting van, al naargelang 

het geval, hun toegang tot het grondgebied, hun machtiging tot het verblijf, hun terugname conform 

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en de 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 

dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, hun terugdrijving, 

hun vrijwillige terugkeer, hun verwijdering. De woonunit wordt gelijkgesteld met een welbepaalde plaats 

gesitueerd aan de grens.’ 

 

Artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld 

in artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt dat de woonunits ‘Blokstraat 64-68-70-

72-74, te 9170 Sint-Gillis-Waas’ ‘ (…) plaatsen (zijn) die worden bedoeld in de zin van het artikel 74/8, § 

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

de verwijdering van vreemdelingen.’ 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij vastgehouden werd in een welbepaalde plaats zoals 

bepaald in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet, met name een ‘woonunit’ te Blokstraat 74, 9170 Sint-

Gillis-Waas.  

 

Het gegeven dat zij de ‘woonunit’ verlaten heeft daags na de bestreden beslissing en dat zij op 26 

januari 2011 in het bezit werd gesteld van een bijlage 26 doet geen afbreuk aan het feit dat zij op het 

moment van de kennisgeving van de bestreden beslissing zich bevond in een welbepaalde plaats zoals 

bepaald in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing werd ter kennis gebracht aan verzoekende partij op 1 februari 2011. Derhalve 

is 16 februari 2011 de uiterste datum waarop verzoekende partij een verzoekschrift tot nietigverklaring 

kon indienen. Er moet dus worden vastgesteld dat het op 3 maart 2011 ingediende beroep laattijdig is 

(RvS 25 mei 2005, nr. 144.929; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling 

Administratie (2. Ontvankelijkheid), 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). 

 

Uit het door de verzoekende partij aangevoerde betoog kan geen overmacht worden afgeleid. 

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). Ook ter 

zitting wordt geen overmacht aangetoond. 

 

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 dertien mei tweeduizend en elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


