
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3041 van 25 oktober 2007
in de zaak X/ IVde kamer

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, van Russische nationaliteit, op 27 juni 2007 heeft ingediend
tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 5 juni 2007.

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 5 september 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26
september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.-C. FRERE          
loco advocaat S. COPINSCHI en van attaché F. VEREEKEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat het
beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, moet worden ingediend
binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het
gericht is.

2. De Raad dient 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 ter post van de aangetekende brief. Op de derde werkdag gaat
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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. In concreto
neemt de beroepstermijn aldus een aanvang om 0.00 uur van de vierde dag na de verzending
van de betekening bij aangetekend schrijven (R.v.V, nr. X van 19 juli 2007).
Het begrip “werkdag” slaat ook op zaterdagen. Volgens de vaststaande rechtspraak zijn
werkdagen alle dagen van de week, behalve de zon- en feestdagen (R.v.St, nr. X, 9
december 1999; R.v.St., nr. X, 28 januari 2002; R.v.St., nr. X, 17 november 2003; R.v.St., nr.
X, 18 februari 2004).

3. Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op woensdag 6 juni 2007
aangetekend werd verstuurd naar de door verzoekster op 22 maart 2007 gekozen
woonplaats, zijnde het kantooradres van haar advocaat.
De dies a quo is zaterdag 9 juni 2007 en de beroepstermijn heeft aldus een aanvang
genomen op zondag 10 juni 2007.
Aangezien zondag 24 juni 2007 de dies a quem is, wordt de beroepstermijn verlengd tot de
eerstvolgende werkdag, dit is maandag 25 juni 2007.

4.. De termijn van 15 dagen, bepaald in voormeld artikel 39/57,  is van openbare orde en moet
strikt worden toegepast. De strengheid van de wet kan worden gemilderd in geval van
overmacht.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze
wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass., 9 oktober 1986, R.W., 1987-88, 778; zie
ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van
State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek,
Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506).
Verzoekende partij maakt geen overmacht aannemelijk.

5. Er moet dus ambtshalve  worden vastgesteld dat het op woensdag 27 juni 2007 ingediende
beroep laattijdig is (R.v.St., X, nr. X, 25 mei 2005; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c.).
De Raad zou haar bevoegdheid overschrijden mocht zij een laattijdig ingesteld beroep toch
ten gronde behandelen (R.v.St., X, nr. X, 18 juni 2004).
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus uitgesproken te Brussel in openbare terechtzitting op 25 oktober 2007 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,
      rechter in vreemdelingenzaken.

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

  De griffier,      De voorzitter,

  P. BREYNE      M. BONTE


