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nr. 118 813 van 13 februari 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 30 januari 2014

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 14 januari 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. D. MONEKENE-VANNESTE

loco advocaat S.-M. MANESSE en van attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekster wordt op 3 december 2013 door de grenscontrole op de luchthaven te Zaventem

tegengehouden. Op 5 december 2013 wordt haar een beslissing ter kennis gebracht houdende

binnenkomstweigering met terugdrijving (bijlage 11ter). Daarbij wordt besloten verzoekster vast te

houden in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. Op dezelfde dag dient verzoekster een

asielaanvraag in.

Verzoekster wordt op 9 januari 2014 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen met behulp van een tolk Madingo.



RvV X - Pagina 2

Op 14 januari 2014 wordt ten aanzien van verzoekster een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Dit is de bestreden beslissing.

2. Ontvankelijkheid

De bestreden beslissing betreft een beslissing die werd genomen met toepassing van artikel 52/2, §2,

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), waarbij de betrokkene wordt

vastgehouden in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats overeenkomstig artikel 74/8 van

diezelfde wet. Te dezen moet het beroep tegen de bestreden beslissing met toepassing van artikel

39/57, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden

ingesteld binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.

Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing aan verzoekster ter kennis werd gebracht

op dinsdag 14 januari 2014 (formulier “ontvangstbewijs van beslissing”, administratief dossier, stuk 1). In

het verzoekschrift wordt de kennisname van de bestreden beslissing op deze datum ook bevestigd.

Met toepassing van artikel 39/57, § 2, eerste lid, 3° van dezelfde wet begint de beroepstermijn, wanneer

de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, te lopen vanaf de eerste dag die volgt

op de afgifte of de weigering tot ontvangst. De termijn vervat in voormeld artikel 39/57, § 1, tweede lid is

van openbare orde en moet strikt worden toegepast.

Vermits uit het ontvangstbewijs blijkt dat verzoekende partij de bestreden beslissing op dinsdag 14

januari 2014 ontvangen heeft, was woensdag 15 januari 2014 de eerste dag van de beroepstermijn en

woensdag 29 januari 2014 de vervaldag. Het verzoekschrift werd ingediend op donderdag 30 januari

2014, hetgeen buiten de voormelde termijn van vijftien dagen is.

Gevraagd naar de precieze datum van kennisname, bevestigt de raadsman van de verzoekende partij

ter terechtzitting dat dit inderdaad dinsdag 14 januari 2014 was. Er werden geen elementen aangevoerd

die kunnen wijzen op een situatie van overmacht in hoofde van de verzoekende partij, noch blijkt zulks

uit het administratief dossier.

Het beroep is bijgevolg laattijdig ingesteld. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep tegen de

beslissing van 14 januari 2014 van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

niet ontvankelijk is.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien februari tweeduizend veertien door:

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


