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 nr. 215 072 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. MASSAER 

Geldenaaksebaan 55 

3001 HEVERLEE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 25 september 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 augustus 2018 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 19 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. MASSAER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de ontvankelijkheid 

 

1. Het opschrift van het verzoekschrift luidt als volgt: “Betreft: beroep tegen de beslissing van de 

weigering van het humanitair visum aangevraagd in de Belgische Ambassade te Addis Abeba op 29 

februari 20181 visum nummer 16606 en geweigerd door de Federale overheidsdienst Binnenlandse 

zaken, dienst vreemdelingen, beslissing genomen op 8 augustus 2018 en aan betrokkene ter kennis 

gebracht op 5 september 2018”.  
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2. Artikel 39/82, §3, 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) luidt als volgt: 

 

“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. Is aan deze 

pleegvorm niet voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te 

bevatten” 

 

3. Gelet op de vermeldingen in het opschrift van het verzoekschrift en de hierboven weergegeven 

wetsbepaling, wordt het verzoekschrift als een beroep tot nietigverklaring beschouwd.  

 

4. Wat betreft het verloop van de annulatieprocedure, kan worden verwezen naar artikel 39/81 van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“De annulatieprocedure verloopt op dezelfde wijze als bepaald in de artikelen: 

 

[…]  

 

De verwerende partij bezorgt de griffier, binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen. Op straffe van niet-

ontvankelijkheid van de nota met opmerkingen wordt, indien de originele nota is ingediend bij 

aangetekende brief of per bode met ontvangstbewijs, binnen dezelfde termijn een afschrift ervan per 

elektronische post en op de bij koninklijk besluit bepaalde wijze overgezonden. 

 

In afwijking van het eerste lid en indien artikel 39/73 niet wordt toegepast, noch de in artikel 39/68 

bedoelde bijzondere procedureregels, zendt de griffie zodra het nuttig is, desgevallend een afschrift van 

de nota met opmerkingen aan de verzoekende partij en stelt deze tevens in kennis van de neerlegging 

ter griffie van het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij beschikt, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van acht dagen om de griffie in kennis te stellen of zij al dan niet een synthesememorie wenst 

neer te leggen. Indien de verzoekende partij geen kennisgeving heeft ingediend binnen deze termijn, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. (...)”. 

 

5. De Raad wijst erop dat de brief van de griffie met de vraag om hem in kennis te stellen of verzoekster 

al dan niet een synthesememorie wenst neer te leggen per aangetekend schrijven naar de door 

verzoekster gekozen woonplaats werd verzonden op 11 oktober 2018. Verzoekster beschikte, luidens 

artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet, over een termijn van acht dagen om de griffie in 

kennis te stellen of zij al dan niet een synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

6. Er dient te worden vastgesteld dat verzoekster binnen de in artikel 39/81, vierde lid van 

Vreemdelingenwet voorziene termijn van acht dagen, de griffie niet in kennis heeft gesteld of zij al dan 

niet een synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

7. Ter terechtzitting erkent verzoekster dat zij “een administratieve fout” heeft gemaakt en gedraagt ze 

zich naar de wijsheid.  

 

8. Met toepassing van artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet moet de Raad aldus onverwijld 

uitspraak doen "waarbij het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld". 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. EKKA 

 


