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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 19.994  van  4 december 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Algerijnse nationaliteit, op 1 oktober 2008 heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid van 13 augustus 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf
in toepassing van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
onontvankelijk wordt verklaard.

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.

Gelet op de beschikking van 7 november 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3
december 2008.

Gehoord het verslag van Kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco
advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Over de ontvankelijkheid van het beroep

Artikel 39/57, 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: van de
Vreemdelingenwet) bepaalt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(hierna: de Raad) moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de
kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.
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Verzoekende partij diende op 16 september 2008, bij aangetekend schrijven, een beroep tot
nietigverklaring in, doch liet na zes afschriften van het verzoekschrift en een afschrift van de
bestreden beslissing bij zijn verzoekschrift te voegen waardoor het beroep, overeenkomstig
artikel 39/69, §1, derde lid, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet niet op de rol kon geplaatst
worden. In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:
Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) werd het verzoekschrift op 18
september 2008 door de griffie teruggestuurd naar verzoeker. De reden van de terugzending
werd vermeld en er werd geduid dat verzoekende partij ten laatste de eerste werkdag na
ontvangst van de brief van de griffie het beroep kon regulariseren, waarbij, indien deze termijn
gerespecteerd werd, het verzoekschrift zou worden verondersteld ingediend te zijn op de
datum van de eerste verzending. Verzoekende partij ontving het aangetekend schrijven van
de griffie op vrijdag 19 september 2008, doch liet na om de eerstvolgende werkdag, zijnde
maandag 22 september 2008 een aangevuld verzoekschrift in te dienen. Pas op 1 oktober
2008 werd door verzoekende partij een verzoekschrift met afschrift van de bestreden
beslissing aangetekend verzonden aan de Raad. Gelet op de miskenning van de termijn
vervat in artikel 10 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, kan
het op 1 oktober 2008 ingediende beroep niet beschouwd worden als een regularisatie van
het op 16 september ingediende beroep en dient vastgesteld te worden dat het op 1 oktober
2008 ingediende beroep laattijdig is, nu de laatste nuttige dag om een ontvankelijk beroep in te
stellen 26 september 2008 was.

Er dient bijgevolg ambtshalve te worden vastgesteld dat het ingediende beroep tot
nietigverklaring niet ontvankelijk is ratione temporis.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch.  BAMPS,     kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS,    griffier.

 De griffier,    De voorzitter,

 M. DENYS                              Ch.  BAMPS.


