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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4457 van 4 december 2007
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, van Servische nationaliteit, op 17 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 30 augustus 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 november 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MOSKOFIDIS en
van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1      Verweerder werpt de onontvankelijkheid van het beroep op wegens laattijdigheid en
verwijst naar artikel 39/57, eerste lid van de voormelde wet van 15 december 1980, waarin
voorgeschreven wordt dat het beroep tegen een beslissing van het Commissariaat-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen ingesteld moet worden binnen de vijftien dagen na de
kennisgeving van de beslissing.

1.2 De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing op 31 augustus 2007 werd verstuurd
naar verzoekers gekozen woonplaats en dat verzoeker op 17 september 2007 een
verzoekschrift tot beroep indiende. Op 20 september 2007 werd verzoeker, overeenkomstig
artikel 10 PR RvV, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs door de griffie van de Raad
op de hoogte gesteld dat het verzoekschrift niet in voldoende exemplaren werd ingediend en
werd hem verzocht deze tekortkoming te regulariseren. Verzoeker tekende op 21 september
2007 voor ontvangst en diende derhalve, overeenkomstig voormeld artikel, zijn verzoekschrift
te regulariseren op de werkdag volgend op de dag van ontvangst. Gezien 22 september 2007
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een zaterdag is, wordt de vervaldag, zoals voorgeschreven door artikel 4, §2 PR RvV,
verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, zijnde maandag 24 september 2007. Verzoeker
verstuurde op 24 september 2007 de bijkomende exemplaren via aangetekend schrijven,
waardoor het verzoekschrift binnen de verleende termijn geregulariseerd werd en
overeenkomstig artikel 10 PR RvV geacht wordt ingediend te zijn op de datum van de eerste
verzending, in casu 17 september 2007.
De exceptie wordt verworpen.

2.      De Raad stelt vast dat verweerder er ingevolge een gebrekkige overzending vanwege
de griffie van is uitgegaan dat het beroep op 24 september 2007 werd ingediend. Verweerder
kon bijaldien besluiten dat het beroep onontvankelijk was wegens laattijdigheid.

3.     Gelet op wat voorafgaat moet het beroep naar de algemene rol worden verwezen om
een behandeling ten gronde mogelijk te maken.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaak wordt naar de algemene rol verwezen .

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 4 december 2007 door:

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

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


