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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.617 van 24 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Russische nationaliteit te zijn, op 1
augustus 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en staatlozen van 24 oktober 2006.

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 8 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
oktober 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE en van
attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op 26 oktober 2006 bij
aangetekende brief verstuurd werd naar de door de verzoekende partij gekozen woonplaats.
Blijkens het opplakbriefje, gehecht aan de briefomslag die de aangevochten beslissing
bevatte, is de aanbieding gebeurd op 27 oktober 2006 en werd wegens afwezigheid een
bericht gelaten. De brief werd niet afgehaald en werd teruggestuurd naar het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 15 november 2006.
Verzoeker stelt dat de kennisgeving is gebeurd terwijl hij in Nederland in detentie verbleef,
zodat er in zijnen hoofde overmacht voorhanden is.

Naar luid van artikel 39/57, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
moet het beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden
ingesteld binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is
gericht.



      RvV X / Pagina 2 van 2

De termijn vervat in voormeld artikel 39/57, eerste lid is van openbare orde en moet strikt
worden toegepast. De strengheid van de wet kan worden gemilderd in geval van overmacht.
Er is sprake van overmacht indien verzoeker een gebeurtenis is overkomen die hem
volkomen vreemd is, die het hem onmogelijk maakt zijn verplichtingen na te komen en
waaraan hijzelf geen schuld heeft (RvS 9 oktober 2003, nr. 124.058). Verzoeker blijft in
gebreke aan te tonen dat zijn gevangenisverblijf in Nederland van 16 juni 2006 tot 13 juni
2008, overigens zonder dat hij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen hiervan op de hoogte bracht, niet aan hemzelf te wijten is. Aldus kan niet worden
aangenomen dat in zijnen hoofde een toestand van overmacht voorhanden is.
De Raad stelt ambtshalve vast dat het op 1 augustus 2008 ingestelde de beroep laattijdig is.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 oktober 2008 door:

dhr. F. HOFFER,    kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


