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Titel

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de
rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken 

Nota : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij W 2020-12-24/19, art. 3

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 06-05-2020 bladzijde : 32937

Inwerkingtreding :
09-04-2020
06-05-2020

Inhoudstafel

Art. 1-7

Tekst

Artikel 1. Met uitzondering van de termijnen voorzien in onderhavig besluit en voor zover nog geen arrest werd
geveld, worden de termijnen, die van toepassing zijn op het instellen en het behandelen van de procedures voor
de Raad voor vreemdelingenbetwistingen, die vervallen tijdens de periode vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei
2020, einddatum die door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit kan worden aangepast, en waarvan het
verstrijken tot verval of tot een andere sanctie leidt of zou kunnen leiden indien niet tijdig wordt gehandeld, van
rechtswege verlengd tot dertig dagen na afloop van die in voorkomend geval verlengde periode.
  Het eerste lid is niet van toepassing op beroepen en vorderingen ingediend op grond van de artikelen 39/77,
39/77/1, 39/82, § 4, tweede lid, 39/84 en 39/85 van de wet van 15 december 1980 houdende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  De beroepstermijn die bepaald is in artikel 39/57, § 1, tweede lid, 1° en 3°, tweede zin van de wet van 15
december 1980 houdende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, die vervalt in de in het eerste lid bepaalde periode wordt vastgesteld op 15 dagen.

  Art. 2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan, in afwijking van andersluidende bepalingen, vanaf de
datum van publicatie van dit besluit tot en met 18 mei 2020, de beroepen en de vorderingen ingediend op grond
van de artikelen 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, tweede lid, 39/84 en 39/85 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
zonder openbare terechtzitting behandelen, nadat alle partijen, hun nota met opmerkingen of hun aanvullende
nota als bedoeld in artikel 39/76, § 1, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen hebben kunnen overmaken, en
dit tot dertig dagen na het verstrijken van die periode.
  De in eerste lid bedoelde einddatum kan door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit worden aangepast.

  Art. 3. Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 39/73 van de wet van 15 december 1980, betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan de Raad, tijdens
de in artikel 2, eerste lid, bepaalde periode, uitspraak doen zonder openbare terechtzitting, en dit tot zestig
dagen na het verstrijken van die periode.
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  In dit geval, en in afwijking van andersluidende bepalingen in voormeld artikel 39/73, deelt de kamervoorzitter of
de door hem aangewezen rechter, aan de partijen, bij beschikking de motieven mee, waarom hij oordeelt dat het
beroep, op het eerste zicht, door middel van een louter schriftelijke procedure kan ingewilligd of verworpen
worden.
  Onverminderd het in artikel 39/60 van de wet van 15 december 1980 bedoelde verbod, kunnen de partijen een
pleitnota overmaken, binnen een termijn van 15 dagen volgend op de verzending van de beschikking.
  Indien geen der partijen een pleitnota heeft overgemaakt binnen de 15 dagen volgend op de verzending van de
beschikking, dan worden zij geacht in te stemmen met de in de beschikking opgenomen grond en wordt
naargelang het geval het beroep ingewilligd of verworpen.
  Indien één der partijen een pleitnota heeft overgemaakt binnen de 15 dagen volgend op de verzending van de
beschikking, dan neemt de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter deze mee in overweging en
doet hij onverwijld uitspraak, of beveelt hij de heropening van de debatten en nodigt de partij die geen pleitnota
heeft ingediend uit er één neer te leggen binnen de 15 dagen na de verzending van de beschikking. Bij het
verstrijken van deze termijn, sluit hij de debatten en neemt de zaak in beraad.
  Indien een partij in toepassing van voormeld artikel 39/73 voor de inwerkingtreding van dit besluit heeft
gevraagd te worden gehoord en er nog geen zitting heeft plaatsgevonden, nodigt de kamervoorzitter of de door
hem aangewezen rechter de partij bij beschikking uit om een pleitnota over te maken binnen de 15 dagen na de
verzending van de beschikking. Indien de betrokken partij nalaat een pleitnota over te maken wordt hij geacht
afstand te hebben gedaan van zijn vraag tot horen.

  Art. 4. Tot 60 dagen na het verstrijken van de in artikel 2, eerste lid bedoelde periode kunnen de partijen in de
gevallen waarin de artikelen 2 en 3 voorzien, al hun procedurestukken en aanvullende stukken indienen op het
hieronder bepaalde of op elk ander e-mailadres dat hen door de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen wordt meegedeeld.
  - Voor verzendingen in het kader van artikel 3: `procedure.rvv-cce@ibz.fgov.be'
  - Voor de verzendingen in het kader van een versnelde procedure als bepaald in de artikelen 39/77 en 39/77/1
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen: `39-77_39-77-1@rvv-cce.fgov.be'.
  - Voor de verzendingen in het kader van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid als bepaald in de
artikelen 39/82, § 4, tweede lid, 39/84 en 39/85 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:
  `Fr.Permanence@rvv-cce.fgov.be'
  `Nl.Permanentie@rvv-cce.fgov.be'

  Art. 5. Tot 60 dagen na het verstrijken van de in artikel 2, eerste lid bedoelde periode worden in de gevallen
waarin de artikelen 2 en 3 voorzien alle kennisgevingen en mededelingen door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op elektronische wijze verzonden, behalve indien het vreemdelingen betreft die geen
gebruik kunnen maken van elektronische procedures.

  Art. 6. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking vanaf 9 april 2020.
  Voor het overige, treedt dit besluit in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

  Art. 7. De minister die bevoegd is voor Asiel en Migratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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