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nr. 47 378 van 24 augustus 2010

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 9 april 2010 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

8 maart 2010.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A.-S. VAN HOOTEGEM, die verschijnt voor de verzoekende

partij en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Verzoekster stelt in het verzoekschrift (cf. punt 3.2 (a)): “Luidens artikel 39/57, eerste lid van de

Vreemdelingenwet moet het beroep tegen de beslissing van het CGVS bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen worden ingesteld binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de

beslissing waartegen het is gericht. De termijn waarover Verzoekende partij beschikt voor het indienen

van het beroep tegen de bestreden beslissing, gaat in op de dag van ontvangst van de aangetekende

brief met ontvangstmelding, i.e. op 9 maart 2010.

Onderhavig verzoekschrift werd op 8 april 2010 aangetekend verstuurd en werd dus tijdig en regelmatig

ingediend”.

Verzoekster bevestigt aldus de ontvangst van de bestreden beslissing op 9 maart 2010. Aangezien de

bestreden beslissing blijkens het voormelde door verzoekster werd ontvangen op 9 maart 2010 neemt

de beroepstermijn aanvang op 10 maart 2010. Derhalve is donderdag 8 april 2010 de vervaldag.

Dient echter te worden vastgesteld dat blijkens de poststempel op de briefomslag het verzoekschrift niet

aangetekend werd verzonden op 8 april 2010 doch wel op 9 april 2010.
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De beroepstermijn zoals bepaald in artikel 39/57, eerste lid van de vreemdelingenwet is van openbare

orde en moet strikt worden toegepast. Er moet ambtshalve worden vastgesteld dat het op 9 april 2010

ingediende beroep laattijdig en bijgevolg onontvankelijk is.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig augustus tweeduizend en tien

door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


