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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.581 van 23 oktober 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   ten kantore van 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 Albanese nationaliteit, op 17 juni 2008 heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
2 april 2008 waarbij de afgifte van een visum wordt geweigerd, aan verzoekende partij ter
kennis gebracht op 23 april 2008.

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 10 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22
oktober 2008.

Gehoord het verslag van Kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. LECOMPTE, die verschijnt voor verzoekende
partij en van advocaat E. MATTERNE, die 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: de
Vreemdelingenwet) bepaalt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet
worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing
waartegen het is gericht.

De termijn van dertig dagen bepaald in artikel 39/57 Vreemdelingenwet, is van openbare orde
en moet strikt worden toegepast.
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De bestreden beslissing werd ter kennis gebracht aan verzoekende partij op 23 april 2008.
Derhalve is 23 mei 2008 de uiterste datum waarop verzoekende partij een verzoekschrift tot
nietigverklaring kon indienen. Er moet dus worden vastgesteld dat het op 17 juni 2008
ingediende beroep laattijdig is (RvS 25 mei 2005, nr. 144.929; J. BAERT en G.
DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in
Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 416). De Raad zou  zijn
bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch ten gronde
behandelen (RvS 18 juni 2004 , nr. 132.671).

Verzoekende partij verwijst in haar verzoekschrift naar de toepassing van artikel 55 Ger.W.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 48-57 Ger.W.) in verband met de termijn
kunnen niet dienstig worden ingeroepen voor beroepen bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (zie G. DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming
tegenover de overheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije
Universiteit Brussel, 2007, nr. 26). Dit betekent dat artikel 55 Ger.W. geen toepassing vindt.
Een termijnverlenging/-verkorting is evenmin in de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen voorzien daar de wet een duidelijke beroepstermijn van 30 dagen
heeft voorzien (Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Verslag aan de Koning, art. 4, B.S. 28 december
2006 en art. 39/57, tweede lid Vreemdelingenwet).

Verzoekende partij voert geen tegenbewijs, noch een middel aan waaruit overmacht zou
kunnen blijken. Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil
die door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass., 9 oktober 1986, R.W.,
1987-88, 778; zie ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G.
DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid) in
Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506). Ook ter zitting
wordt geen overmacht aangetoond. 

Het beroep is bijgevolg laattijdig ingesteld. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep tot
nietigverklaring niet ontvankelijk is.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie en twintig oktober
tweeduizend en acht door:

mevr. Ch.  BAMPS,     kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS,    griffier.

 De griffier,    De voorzitter,
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 M. DENYS                              Ch.  BAMPS.


