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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.370 van 20 februari 2009
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 Soedanese nationaliteit te zijn, op 14
november 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 23 oktober 2008.

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 22 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DEKUYPER en
van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Naar luid van artikel 39/57, eerste lid, van voormelde wet van 15 december 1980 moet het
beroep tegen de bestreden beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden
ingesteld binnen de vijftien dagen na de kennisgeving ervan.
De bestreden beslissing werd blijkens de stukken van het administratief dossier op 27
oktober 2008 verstuurd naar verzoekers gekozen woonplaats (administratief dossier, stuk 2;
stuk 3, p.1; stuk 5). Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat de bestreden beslissing hem
werd betekend op 29 oktober 2008 (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.1). Derhalve heeft de
beroepstermijn een aanvang genomen op donderdag 30 oktober 2008 en was donderdag 13
november 2008 de laatste nuttige dag om beroep in te stellen.
De termijn vervat in voormeld artikel 39/57, eerste lid, is van openbare orde en moet strikt
worden toegepast.
De Raad stelt ambtshalve vast dat het op vrijdag 14 november 2008 ingestelde beroep
laattijdig is.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 februari 2009 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN. W. MULS.


