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 nr. 225 134 van 23 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 januari 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 14 december 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater). 

 

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 13 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 oktober 2018 dient de verzoeker, vanuit het gesloten Centrum voor Illegalen te Merksplas, een 

verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 14 december 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister in het kader van dit verzoek 

om internationale bescherming tot de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater). 
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Het betreft de thans bestreden beslissing, die aan de verzoeker werd ter kennis gebracht op 14 

december 2018. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de akte van kennisgeving (bijlage 13sexies) blijkt dat de verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd op 

2 oktober 2018 en dat de bestreden beslissing op 14 december 2018, in het gesloten Centrum voor 

Illegalen te Merksplas, aan de verzoeker werd ter kennis gebracht.  

 

Artikel 39/57 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), zoals van toepassing 

op de datum van de kennisname, 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. 

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen tien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen 

het is gericht : 

1° indien het beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving 

van de beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter 

beschikking is gesteld van de regering; 

(…) 

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

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 of bij elke andere bij deze wet toegelaten en niet in dit lid 

voorziene betekeningswijze, vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending. 

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag.” 

 

De thans bestreden beslissing werd aan de verzoeker afgegeven op 14 december 2018. 

Overeenkomstig artikel 39/57, §2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet, begint de beroepstermijn dus 

te lopen vanaf 15 december 2018.  

 

Om te bepalen over welke beroepstermijn de verzoeker precies beschikt, dient te worden nagegaan of 

de verzoeker zich op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bevond in een 

welbepaalde plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet (cf. artikel 39/57, §1, eerste 

lid, 1°, van de vreemdelingenwet). Het in casu relevante artikel 74/8, § 1, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet, zoals van toepassing ten tijde van verzoekers vrijheidsberoving, luidt als volgt:  

 

“De nodige maatregelen kunnen worden genomen opdat de betrokkene de plaats waar hij wordt 

opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden overeenkomstig de artikelen 7, 

8bis , § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, of § 4, derde lid, 57/32, § 2, tweede 

lid, 74/5 of 74/6 niet zonder de vereiste toestemming verlaat.” 

 

De wetgever heeft uitdrukkelijk voorzien dat de vreemdeling zich reeds dient te bevinden in een 

welbepaalde plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet, op het ogenblik van de 

kennisgeving van de bestreden beslissing. In deze laatste wetsbepaling heeft de wetgever nergens op 

concrete en limitatieve wijze bepaald welke plaatsen vallen onder ‘welbepaalde plaats’ in voormelde zin, 

doch wordt gesproken over de plaats waar de vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld 
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van de Regering of vastgehouden overeenkomstig de “artikelen 7, 8bis , § 4, 27, 29, tweede lid, 

44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, of § 4, derde lid, 57/32, § 2, tweede lid, 74/5 of 74/6.” Het gesloten 

Centrum voor Illegalen te Merksplas maakt in casu een plaats uit waar de verzoeker sinds oktober 2018 

werd vastgehouden, eerst met het oog op zijn gedwongen verwijdering overeenkomstig artikel 27 van 

de vreemdelingenwet en later met het oog op het onderzoek naar de staat die verantwoordelijk is voor 

de behandeling van het verzoek om internationale bescherming zoals bedoeld in artikel 51/5, §1, 

tweede lid, van diezelfde wet. Het staat dan ook vast en het wordt ter terechtzitting niet betwist dat de 

verzoeker zich op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bevond in een plaats 

zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet.  

 

Overeenkomstig artikel 39/57, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet, beschikte de verzoeker 

bijgevolg over een beroepstermijn van tien dagen om de onderhavige vordering in te stellen.  

 

Uit de akte van kennisgeving blijkt weliswaar dat de verzoeker er verkeerdelijk van werd geïnformeerd 

dat het verzoekschrift, indien de betrokkene zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in 

artikel 74/8 van de vreemdelingenwet, krachtens artikel 39/57, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet 

moet worden ingediend binnen de vijftien dagen na de kennisgeving. Deze beroepstermijn gold echter 

niet langer aangezien de wet van 17 december 2017 (in werking getreden op 22 maart 2018) de termijn 

van vijftien dagen heeft teruggebracht tot een termijn van tien dagen, indien de vreemdeling zich op het 

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

vreemdelingenwet. Aangezien de verzoeker door het bestuur in dwaling werd gebracht over de wettelijk 

voorziene termijn en er ten onrechte werd gesteld dat een termijn van vijftien dagen gold, zou de Raad 

kunnen aanvaarden dat de verzoeker in voorliggend geval overmacht kan laten gelden die hem toelaat 

om het verzoekschrift in te dienen tot de vijftiende dag na de kennisgeving van de bestreden beslissing. 

De verzoeker diende er zich echter van bewust te zijn dat hij op het ogenblik van de kennisgeving was 

opgesloten in een welbepaalde plaats, zodat hij uit de akte van kennisgeving geenszins vermocht af te 

leiden dat hij over een beroepstermijn van dertig dagen zou beschikken. De beroepstermijnen dienen 

immers strikt te worden toegepast. 

 

Het voorliggende verzoekschrift werd ingediend met een aangetekende brief van maandag 14 januari 

2019, dit is de eenendertigste dag nadat de verzoeker tekende voor de ontvangst van de bestreden 

beslissing. Het verzoekschrift werd derhalve ingediend buiten de wettelijk voorziene beroepstermijn van 

10 dagen (artikel 39/57, §1, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet) en ook buiten de termijn van 

vijftien dagen die in de akte van kennisgeving verkeerdelijk werd vermeld. Het beroep tot nietigverklaring 

is bijgevolg laattijdig ingesteld.  

 

Ter terechtzitting werd de laattijdigheid van het beroep aan het tegensprekelijk debat onderworpen. 

Noch in het verzoekschrift, noch ter terechtzitting wordt evenwel een tegenbewijs aangebracht of een 

middel waaruit enige overmacht zou kunnen blijken die de verzoeker buiten zijn wil om in de 

onmogelijkheid zou hebben gesteld om het verzoekschrift in te dienen binnen de in de akte van 

kennisgeving vermelde termijn.  

 

De Raad wijst er tot slot nog op dat hij zijn bevoegdheid zou overschrijden mocht hij een laattijdig 

ingesteld beroep toch ten gronde behandelen (RvS 18 juni 2004, nr. 132.671).  

 

Het beroep tot nietigverklaring is bijgevolg niet ontvankelijk. Deze vaststelling volstaat om het beroep te 

verwerpen.  

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


