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 nr. 254 426 van 12 mei 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. LANDUYT 

Bloemendalestraat 147 

8730 BEERNEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 12 februari 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 13 januari 2021 tot verwerping van een aanvraag om 

machtiging tot vestiging en tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (bijlage 17). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 maart 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat F. LANDUYT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 

 

1.1. Verzoeker diende op 29 december 2020 een aanvraag in om de status van langdurig ingezetene te 

bekomen. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 13 januari 2021 een beslissing tot verwerping van een aanvraag om machtiging 

tot vestiging en tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (bijlage 17). Verzoeker werd 

hiervan op 15 januari 2021 in kennis gesteld. 
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Dit vormt de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Als bijlage bij zijn gedinginleidend verzoekschrift van 12 februari 2021 voegde verzoeker een afschrift 

toe van de beslissing tot verwerping van een aanvraag om machtiging tot vestiging en tot het bekomen 

van de status van langdurig ingezetene (bijlage 17) van 18 augustus 2020, die op 20 augustus 2020 per 

aangetekend schrijven ter kennis werd gebracht (Verzoekschrift, bijlage 1). Deze beslissing blijkt te volgen 

op een aanvraag die verzoeker op 28 juli 2020 had ingediend. 

 

2.2. Uit de gegevens van het rechtsplegingsdossier blijkt evenwel dat de beslissing tot verwerping van 

een aanvraag om machtiging tot vestiging en tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene 

(bijlage 17) van 13 januari 2021, die op 15 januari 2021 ter kennis werd gebracht, als voorwerp van het 

beroep dient beschouwd te worden.  

 

Het verzoekschrift bevat geen afschrift van deze beslissing, noch van het stuk waarbij deze beslissing aan 

verzoeker ter kennis werd gebracht. 

 

2.3. Artikel 39/69, derde lid, 1°, 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) schrijft het volgende voor: 

 

“(…) 

Op de rol worden niet geplaatst : 

1° beroepen zonder afschrift van de bestreden akte of van het stuk waarbij de handeling ter kennis is 

gebracht van de verzoekende partij; 

(…)” 

 

2.4.Ter terechtzitting wordt de aanwezige raadsvrouw van verzoeker gewezen op het feit dat geen afschrift 

van de bestreden akte, die dateert van 13 januari 2021, bij het verzoekschrift werd gevoegd, doch wel 

afschrift van een eerdere, gelijkaardige, beslissing van 18 augustus 2020 die in hoofde van verzoeker 

werd genomen. Er wordt tevens gewezen op de hierboven weergegeven wetsbepaling en de daarin 

vermelde sanctie. 

 

2.5. De aanwezige raadsvrouw van verzoeker onderneemt ter terechtzitting geen poging om de onterechte 

inschrijving op de rol alsnog te regulariseren middels neerlegging van een afschrift van de beslissing van 

13 januari 2021 of van het formulier van kennisgeving van die beslissing om zodoende naderhand de 

juiste bestreden beslissing in de debatten te brengen. Zij beperkt zich ertoe zich op dit punt naar de 

wijsheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) te gedragen.  

 

2.6. Bijgevolg had het beroep overeenkomstig het gestelde in artikel 39/69, § 1, derde lid, van de 

vreemdelingenwet niet op de rol geplaatst mogen worden.  

 

De aanwezige raadsman van de verwerende partij volgt de zienswijze van de Raad dat het door verzoeker 

ingediende beroep van de rol dient te worden geschrapt.  

 

3. Kosten  

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1  

 

De zaak wordt van de rol geschrapt.  
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Artikel 2  

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


