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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 11584 van 22 mei 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 31 maart
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 7 maart 2008.

Gelet op artikel 51/4 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 24 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DE WACHTER en
van attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De bestreden beslissing werd verstuurd op 10 maart 2008 naar verzoeksters gekozen
woonplaats. Verzoekster diende op 21 maart 2008 per aangetekende brief een verzoekschrift
in dat echter niet vergezeld was met het, krachtens artikel 39/69, §1, derde lid, van de
voormelde wet van 15 december 1980, vereiste aantal afschriften. Bij aangetekende brief met
ontvangstbewijs, verzonden door de griffie van de Raad op 25 maart 2008, werd verzoekster
verzocht haar verzoekschrift, overeenkomstig artikel 10 PR RvV, ten laatste de eerste
werkdag na de ontvangst van de brief van de griffie te regulariseren. Uit de poststempel op
het ontvangstbewijs blijkt dat verzoekster de aangetekende zending van de griffie ontving op
26 maart 2008. Verzoekster ging slechts op 31 maart 2008 in op het regularisatieverzoek.

Artikel 10 PR RvV luidt als volgt:
“Indien met toepassing van artikel 39/69, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980, de
zaak niet op de rol wordt geplaatst, dan noteert de griffie de ontvangst in een daartoe voorzien
register en zendt de griffie het verzoekschrift met inbegrip van de eventuele bijlagen, ten
laatste op de eerste werkdag volgend op de dag van ontvangst, terug aan de verzoekende
partij. Hierbij wordt de reden van terugzending vermeld.
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De verzoekende partij regulariseert het verzoekschrift ten laatste de eerste werkdag na de
ontvangst van de brief van de griffie. Het aldus, binnen de verleende termijn, aangevulde
verzoekschrift wordt verondersteld te zijn ingediend op de datum van de eerste verzending.”

De Raad stelt vast dat verzoekster in gebreke is gebleven zijn verzoekschrift binnen de
toegemeten fatale termijn te regulariseren. Het beroep is bijaldien onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 22 mei 2008 door:

dhr. F.HOFFER,  kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


