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nr. 195 274 van 21 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI

Landsroemlaan 40

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2017

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

staatlozen van 20 oktober 2017.

Gelet op de artikelen 39/77/1 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 17 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. CHIHAOUI en van attaché X,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De Raad heeft zich, in beroep, uitgesproken over verzoekers eerste en tweede asielaanvraag

(RvV 23 augustus 2017, nr. X en RvV 11 september 2017, nr. X).

Verzoekers derde asielaanvraag werd niet in overweging genomen door de commissaris-generaal op 22

september 2017. Verzoeker heeft geen beroep ingesteld tegen deze beslissing.

In antwoord op verzoekers vierde asielaanvraag van 18 oktober 2017 nam de adjunct-commissaris-

generaal op 20 oktober 2017 de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag. Deze beslissing, die verzoeker ter kennis werd gebracht op 22 oktober 2017, is de

bestreden beslissing. In toepassing van artikel 39/57, § 1, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet

beschikte verzoeker over een termijn van vijf dagen na de kennisgeving om een beroep in te dienen

tegen deze beslissing.
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In dit geval diende het verzoekschrift ten laatste op maandag 30 oktober 2017 te zijn ingediend (artikel

39/57, § 2 van de Vreemdelingenwet). Het verzoekschrift werd echter op dinsdag 31 oktober 2017

ingediend, zodat dit laattijdig is.

In het verzoekschrift wordt over de ontvankelijkheid ratione temporis vermeld als volgt:

“De bestreden beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 23 oktober 2017 en de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, vanaf de kennisgeving, een beroepstermijn van 5 dagen voorziet, kan er geen

twijfel over bestaan dat dit verzoekschrift tijdig ingediend werd;”.

Ter zitting wordt de laattijdigheid van het verzoekschrift ambtshalve in het debat gebracht. De advocaat

van verzoeker voert geen redenen van overmacht aan voor de laattijdigheid, maar verwijst naar de

grond van de zaak die dient te worden beoordeeld en naar het feit dat een termijn van vijf dagen in

bepaalde omstandigheden te kort is. Zelfs indien rekening zou worden gehouden met een kennisgeving

op 23 oktober 2017, zoals vermeld in het verzoekschrift, werd het verzoekschrift laattijdig ingediend.

Bovendien blijkt het verzoekschrift nota bene op 27 oktober 2017 te zijn opgesteld en ondertekend en

de begeleidende brief op 30 oktober 2017. De commissaris-generaal merkt terecht op dat verzoekers

asielmotieven werden beoordeeld in de bestreden beslissing, dat het verzoekschrift laattijdig is en dat

geen redenen van overmacht werden aangevoerd. Bovendien wordt ter zitting niet betwist dat verzoeker

op 31 oktober 2017 tevens een vijfde asielaanvraag heeft ingediend, die op 17 november 2017 niet in

overweging werd genomen.

Gelet op de bovenstaande vaststellingen werd het verzoekschrift laattijdig ingediend en is het beroep

onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig november tweeduizend

zeventien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


