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nr. 132 672 van 31 oktober 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 29 juli 2014 heeft

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

26 juni 2014.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 oktober 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. TYTGAT en van attaché B.

VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Artikel 39/57, § 1, eerste lid van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) bepaalt

dat de in artikel 39/2 bedoelde beroepen dienen te worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. De termijn vervat in dit artikel is

van openbare orde en moet strikt worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 39/57, § 2, 2° van de vreemdelingenwet begint de in § 1 bedoelde

beroepstermijn wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief te lopen

vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij

de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Uit de stukken van het administratief dossier, en meer bepaald de verzendlijst met poststempel, de

kennisgeving van de bestreden beslissing (stuk 1) en het formulier ‘Verandering of bevestiging van:

Gekozen woonplaats’ (stuk 4), blijkt dat de bestreden beslissing op 26 juni 2014 bij aangetekende brief

verstuurd werd naar verzoekers gekozen woonplaats. Verzoeker voegt bij het verzoekschrift een kopie

van de briefomslag waarin de bestreden beslissing werd verzonden (bijlage 2). Uit deze omslag blijkt dat
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de aangetekende zending op verzoekers gekozen woonplaats werd aangeboden en dat hiervan bericht

werd gelaten op 27 juni 2014. Aldus geschiedde de kennisgeving op 27 juni 2014, levert verzoeker het

tegenbewijs zoals bedoeld in artikel 39/57, § 2, 2° van de vreemdelingenwet en was 28 juni 2014 de

eerste dag van de beroepstermijn.

Derhalve was maandag 28 juli 2014 de laatste nuttige dag voor het indienen van onderhavig beroep.

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het door verzoeker op 29 juli 2014 ingediende beroep werd

ingediend buiten de beroepstermijn. Aldus is het verzoekschrift laattijdig en bijgevolg onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend veertien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


