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 nr. 72 356 van 21 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 24 juni 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 mei 2011 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 

te dien einde. 

 

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 14 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 december 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 9 mei 2000 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.2. Verzoekster kreeg op 18 mei 2000 een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Op 4 juni 2000 stelde verzoekster een schorsend beroep in tegen de beslissing van 18 mei 2000. 

Ze werd op 30 oktober 2000 in het bezit gesteld van een bevestigende beslissing van weigering van 

verblijf. 
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1.4. Verzoekster werd op 13 juni 2010 van haar vrijheid beroofd onder aanhoudingsmandaat uit hoofde 

van inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen. 

 

1.5. Verzoekster werd op 30 augustus 2010 door de correctionele rechtbank te Brussel veroordeeld tot 

een definitief geworden gevangenisstraf van 36 maanden uit hoofde van inbreuken op de wetgeving 

inzake verdovende middelen, met deelneming aan de bedrijvigheid van een vereniging. 

 

1.6. Verzoekster was vrijstelbaar op 8 juni 2011 wegens voorwaardelijke ke invrijheidstelling. 

 

1.7. Verzoekster kreeg op 25 mei 2011 het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Dit is de thans bestreden 

beslissing. 

 

1.8. Op 16 juni 2011 werd verzoekster onderworpen aan een M.B. tot terugwijzing. Ze werd gelast het 

grondgebied te verlaten met verbod er gedurende tien jaar terug te keren, op straffe van het bepaalde 

bij artikel 16 van de vreemdelingenwet, behoudens bijzondere machtiging van de Staatssecretaris voor 

Migratie-en Asielbeleid. Verzoekster werd hiervan op 22 juni 2011 in kennis gesteld. 

 

1.9. De bestreden beslissing is deze van 25 mei 2011, houdende het bevel om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

De motieven luiden als volgt:  

 

“Artikel 7, eerste lid, 3: wordt door de de Staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid of zijn 

gemachtigde, V. Derue attaché, geacht de openbare orde te kunnen schade: betrokkene heeft zich 

schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs.  

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden met uitzondering van de grens met Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ijsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 

Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Oostenrijk, 

Denemarken, Zweden en Zwitserland om de volgende reden.  

 

- Gezien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs bestaat er 

een risico tot nieuwe schending van de openbare orde.  

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te worden opgesloten, 

aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd 

 

- Gezien betrokkene vatbaar is om de openbare orde te schaden is het derhalve noodzakelijk hem op te 

sluiten ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken ten inde zijn effectieve repatriëring te 

verzekeren.”   

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op wegens laattijdigheid van 

onderhavig beroep. 

 

2.2. Volgens het administratief dossier is verzoekster sinds 13 juni 2010 van haar vrijheid beroofd en 

was zij dit eveneens op het moment dat de bestreden beslissing genomen werd en haar werd betekend, 

namelijk op 25 mei 2011. 

 

2.3. Artikel 39/57 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. De in artikel 39/2 bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig dagen na de 

kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. Indien het een beroep betreft dat is ingediend 

door een vreemdeling die zich op het ogenblik 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, wordt 

het verzoekschrift ingediend binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het 

is gericht. 

 

§ 2. De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te lopen : 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 3 

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf 

de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de 

geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats; 

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde 

werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de 

geadresseerde het tegendeel bewijst; 

3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die 

volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst; 

4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax, vanaf de eerste dag die volgt op die van de 

verzending.” 

 

2.4.  Overeenkomstig artikel 39/57 van de vreemdelingenwet,  diende  huidig  verzoekschrift  binnen  de 

vijftien dagen, zijnde ten laatste op 9 juni 2011 te worden ingediend. Verzoekster was immers van 

vrijheid beroofd, zoals bedoeld in het voormelde artikel 74/8 van de vreemdelingenwet. Dit gegeven 

wordt nogmaals bevestigd door het feit dat de bestreden beslissing, onder meer, een stempel en een 

handtekening van een attaché-gevangenisdirecteur van het penitentiair complex Brugge, draagt. De 

bestreden beslissing werd genomen op 25 mei 2011. Diezelfde dag kreeg verzoekster er kennis van, 

met name om 12.44u. Het verzoekschrift is gedateerd op 22 juni 2011 en werd gepost op 24 juni 2011, 

waardoor de wettelijk voorziene termijn van vijftien dagen ruimschoots overschreden is en het verzoek-

schrift derhalve laattijdig werd ingediend. De vordering is dan ook onontvankelijk.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


