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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 8301 van 4 maart 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 12
oktober 2007 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 september 2007 houdende de
onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, § 3, van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het bevel om het grondgebied te
verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 24 oktober 2007.

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 de beschikking van 12 december 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
januari 2008, datum waarop de zaak wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 27 februari
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen advocaat S. LAUWERS, 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 :

1.         Over de procedure.

Overeenkomstig artikel 39/82, §3, 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) dient de vordering tot schorsing in één en dezelfde akte als het beroep tot
nietigverklaring te worden ingesteld. In het opschrift van het verzoekschrift dient te worden
vermeld dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, hetzij een vordering tot
schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Uit het dossier blijkt dat verzoekende partij op 12
oktober 2007 een verzoekschrift heeft ingediend met als opschrift “Verzoekschrift in
vernietiging” en dat bijgevolg een beroep tot nietigverklaring is ingediend.
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Ter terechtzitting van 27 februari 2008 legt verzoeker een schrijven neer. Hieruit blijkt dat
verzoeker op 12 oktober 2007, tegelijk met het indienen van zijn verzoekschrift doch via
afzonderlijk schrijven, het volgende heeft gesteld: “(…) Huidig schrijven is een beroep, ten
voordele van de persoon in hoofding, en waarin hij duidelijk maakt dat hij de procedure wenst
verder te zetten, teneinde de schorsing en annulatie te bekomen van de beslissing dd.
03/09/2007 in zijn zaak. (…)”. Dit schrijven beantwoordt niet aan de voorschriften bepaald in
artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet en kan bijgevolg niet worden beschouwd als een
verzoekschrift strekkende tot een schorsing en nietigverklaring van de bestreden beslissing.
Bovendien is de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van inquisitoriale
aard. Bijgevolg kan enkel met de in de procedureregeling voorziene procedurestukken
rekening worden gehouden. Niet in het procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu
het schrijven van 12 oktober 2007, worden om die reden uit de debatten geweerd.

Gelet op het voorgaande dient het verzoek om het beroep tot nietigverklaring te beschouwen
als een vordering tot schorsing én een beroep tot nietigverklaring te worden verworpen.

2. Over de rechtspleging.

Artikel 39/81, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“(…) De verzoekende partij beschikt over vijftien dagen om aan de griffie een repliekmemorie te
laten geworden.”

Artikel 39/81, derde lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Indien de verzoekende partij binnen de in het tweede lid bepaalde termijn geen repliekmemorie
heeft ingediend, doet de Raad, nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, zonder
verwijl uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste beland wordt vastgesteld. (…)”

Uit het rechtsplegingdossier blijkt dat de brief van de griffie met de vraag een repliekmemorie
in te dienen op 30 oktober 2007 is ontvangen door verzoekers raadsman op de door hem
gekozen woonplaats. Derhalve was 14 november 2007 de uiterste datum waarop verzoeker
een repliekmemorie kon indienen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat
verzoeker geen repliekmemorie heeft ingediend. Met toepassing van artikel 39/81 van de
Vreemdelingenwet wordt het ontbreken van het vereiste belang vastgesteld.

Van de sanctie voor het niet neerleggen van een repliekmemorie, namelijk de vaststelling van
het ontbreken van het vereiste belang, kan enkel worden afgezien wanneer verzoekende partij
aantoont dat zij wegens overmacht verhinderd werd een repliekmemorie in te dienen (R.v.St.,
nr. 119.416, 15 mei 2003). Gezien verzoeker ter terechtzitting geen elementen aanvoerde
waaruit het bestaan van overmacht in zijnen hoofde zou kunnen blijken, bestaat er geen
reden om af te zien van de sanctie. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besluit aldus,
ingevolge artikel 39/81, derde lid van de Vreemdelingenwet tot het ontbreken van het vereiste
belang.

Het beroep is onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

Het beroep wordt verworpen.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend en acht
door:

mevr. Ch. BAMPS,      kamervoorzitter,

dhr. T. LEYSEN,                                            toegevoegd griffier.

De griffier,      De voorzitter,

T. LEYSEN.                         Ch. BAMPS.


