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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.002 van 24 maart 2009
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 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 19 januari
2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 21 december 2005.

Gezien het arrest nr. 185.009 van 1 juli 2008 van de Raad van State waarbij het arrest nr.
ON1342 van 26 juni 2006 van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen vernietigd
wordt.

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 verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 10 oktober 2008.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 16 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
februari 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende
partij, en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op 23 december 2005 bij
aangetekende brief verstuurd werd naar de door de verzoekende partij gekozen woonplaats.
De verzoekende partij verklaart dat de brief haar werd betekend op 17 januari 2006 en zij
dus tijdig haar beroep indient.

2.1. Het betoog van de verzoekende partij dat de bestreden beslissing haar werd betekend
op 17 januari 2006 is een loutere bewering, welke niet in het minst wordt gestaafd of
aannemelijk gemaakt, en is bijaldien niet dienstig.

2.2. In zoverre regels van het burgerlijk procesrecht van toepassing kunnen zijn bij de
procesvoering voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen is te dezen de verwijzing
van de verwerende partij naar artikel 53bis, 2° Ger. W., ingevoegd bij de wet van 13
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december 2005, niet dienstig omdat deze bepaling op 23 december 2005, de datum waarop
de bestreden beslissing verstuurd werd, nog niet in werking was getreden.

3. Naar luid van het toenmalige artikel 57/11, § 1, tweede lid van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, moest het beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen worden
ingediend binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.
De kennisgeving van een beslissing heeft betrekking op de handeling waarbij deze
beslissing daadwerkelijk ter kennis van de betrokkene wordt gebracht, d.w.z. dat zij hem
aangeboden wordt voor kennisneming (RvS 9 december 1997, nr. 70.102). Voor de
vaststelling van het tijdstip van deze aanbieding dient de Raad uit te gaan van een
weerlegbaar vermoeden van ontvangst van de aangetekende brief. Gelet op de gemiddelde
termijn waarmede poststukken onderweg zijn, wordt de aangetekende zending geacht
ontvangen te zijn op de derde werkdag te rekenen vanaf de dag na afgifte van de brief ter
post (RvS 19 oktober 2006, nr. 163.785). Op de derde werkdag gaat derhalve de
beroepstermijn in, waarbij echter in acht moet worden genomen dat de aldus bepaalde dies
a quo, volgens een algemeen principe in verband met de berekening van de termijn binnen
een administratieve procedure, niet in de termijn wordt begrepen. De termijn vervat in
voormeld artikel 57/11, §1, tweede lid is van openbare orde en moet strikt worden toegepast.
Ambtshalve moet worden vastgesteld dat het op 19 januari 2006 ingediende beroep laattijdig is.
De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch ten
gronde behandelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 maart 2009 door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

dhr. W. MULS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M.-C. GOETHALS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. F. HOFFER.


