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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 28.062 van 28 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 27
februari 2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 23 januari 2009 tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater).

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 9 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat R.
PELLENS verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco
advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat haar slechts kennis werd gegeven van de
bestreden beslissing op 28 januari 2009. Verzoekster toont dit niet aan. In het administratief
dossier zit een akte van betekening, opgesteld door de gemachtigde van de minister zelf, die
dateert van 23 januari 2009. Op deze akte van betekening figureert onder de vermelding
“Handtekening van de vreemdeling(e)”, de letter “X”. Deze paraaf is met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid afkomstig van verzoekster (cfr. RvS 5 november 2003, nr.
125.099), temeer daar vaststaat dat op 23 januari 2009 aan een familielid van verzoekster
een gelijkaardige beslissing betekend werd (cfr. RvV 38.039, arrest nr. 28.064 van 28 mei
2009) De Raad merkt op dat verzoekster desbetreffend niets vermeldt in haar verzoekschrift
en de advocaat van verzoekster geen opmerking daaromtrent heeft gemaakt ter
terechtzitting van donderdag 14 mei 2009, ter gelegenheid waarvan de laattijdigheid van het
verzoekschrift aan tegensprekelijke debatten werd onderworpen.
2. Bij aangetekend schrijven van 27 februari 2009 diende verzoekster een beroep tot
nietigverklaring in tegen de hierboven vermelde beslissing. Volgens artikel 39/57, tweede lid,
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van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) dient het beroep te
worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving van de beslissing
waartegen het is gericht. De kennisgeving gebeurde op 23 januari 2009. Dit is de dies a quo.
Volgens een algemeen principe in verband met de berekening van de termijn binnen een
administratieve procedure, wordt deze dag niet in de termijn begrepen (cfr. ook artikel 4 van
het PR RvV). De beroepstermijn neemt een aanvang op 24 januari 2009. Derhalve was
maandag 23 februari 2009 de laatste nuttige dag en is het verzoekschrift laattijdig en
bijgevolg onontvankelijk. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig
ingesteld beroep toch ten gronde behandelen (RvS 18 juni 2004, nr. 132.671).

3. Bijkomend stelt de Raad vast dat het enig middel onontvankelijk is aangezien verzoekster
met haar betoog niet aantoont op welke wijze artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet in
concreto geschonden werd.

Het beroep is minstens laattijdig en ontbeert een ontvankelijk middel.

Derhalve is het beroep onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend en
negen door:

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. EKKA.


