
RvV X - Pagina 1

nr. 65 897 van 30 augustus 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 7 juni 2011 heeft

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

2 mei 2011.

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.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2011 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet, waarvan

hierbij een kopie gaat.

Gelet op het verzoek tot horen van 12 juli 2011.

Gelet op de beschikking van 14 juli 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 augustus 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die loco advocaat J. HELSEN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verwerende partij werpt in haar nota op dat de vordering onontvankelijk is wegens laattijdigheid. De

bestreden beslissing is op dinsdag 3 mei 2011 overhandigd aan de postdiensten, zodat bij ontstentenis

van tegenbewijs moet worden aangenomen dat vrijdag 6 mei 2011 als derde werkdag de eerste dag van

de beroepstermijn is. Bijgevolg is vrijdag 3 juni 2011 de vervaldag. Nu het verzoekschrift slechts op 7

juni 2011 werd ingediend, is de vordering laattijdig.

Ter terechtzitting handhaaft verwerende partij haar exceptie met dien verstande dat maandag 6 juni

2011 de vervaldag is.

2. Bij beschikking van 4 juli 2011 wordt geoordeeld dat de onderhavige zaak met toepassing van artikel

39/73, §§ 1 en 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door middel van een loutere schriftelijke
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procedure verworpen kan worden daar het verzoekschrift onontvankelijk voorkomt wegens laattijdigheid,

tenzij één van de partijen vraagt gehoord te worden.

3. Verzoekende partij vraagt bij aangetekende brief van 12 juli 2011 gehoord te worden. Zij werpt tegen

dat niet bewezen is dat de bestreden beslissing verzonden werd op 3 mei 2011 en dat, zelfs indien dit

zo zou zijn, haar verzoekschrift aangetekend en elektronisch werd verzonden op 6 juni 2011, dit is tijdig.

Zij brengt als bewijs een uitdraai van een detail van een opdracht en van een e-mailbericht bij, beide

uitgaand van Click&Post, waaruit blijkt dat de opdracht tot verzenden werd gegeven op 6 juni 2011.

Verzoekende partij verwijst verder naar ’s Raads arrest nr. 65 896 (lees: nr. 60 338 van 28 april 2011),

waarbij reeds geoordeeld werd dat de datum van indiening bij het verzenden van elektronische post,

deze is vermeld in de stukken van de post.

4.1. Luidens artikel 3, §1, eerste lid PR RvV worden alle processtukken aan de Raad toegezonden per

aangetekende brief. Zoals blijkt uit het verslag aan de Koning dat voorafgaat aan dit besluit, is de ratio

legis van deze bepaling een vaste, onbetwistbare datum te hebben van de indiening van het processtuk

(B.S. 28 december 2006 (ed. 4)).

Te dezen heeft verzoekende partij middels Click&Post haar verzoekschrift ingediend.

Een aangetekende zending is luidens artikel 131, 9° van de wet van 21 maart 1991 betreffende de

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals vervangen bij de wet van 13

december 2010, een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies, diefstal of beschadiging

waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum

van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde. Click&Post is, zoals ook

Taxipost Secur (RvS 9 juni 2011, nr. 213.817), een dienst die dergelijke zendingen verricht. Een zending

met Click&Post voldoet bijgevolg aan de vereiste van een zending “bij ter post aangetekende brief” als

bedoeld in artikel 3, §1, eerste lid PR RvV.

4.2. Er wordt niet betwist dat met toepassing van 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, 6 juni 2011 de vervaldag is. De Raad is het hiermee eens.

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de poststempel, die is aangebracht op de enveloppe waarmee

het verzoekschrift werd verzonden, de datum van 7 juni 2011 werd vermeld; het beroep zou bijaldien

laattijdig zijn. Verzoekende partij brengt evenwel een uitdraai van een detail van een opdracht en van

een e-mailbericht bij, beide uitgaand van Click&Post, waaruit blijkt dat de opdracht tot verzenden werd

gegeven op 6 juni 2011. Deze opdracht is, zoals de ermee gelijkstaande afgifte, een handeling die aan

de afzender toegerekend kan worden, en bepaalt het tijdstip van de indiening van het beroep.

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat het beroep tijdig is. De exceptie wordt verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De debatten worden heropend en de zaak wordt voor verdere behandeling gesteld op de terechtzitting

van 19 september 2011 om 9.30 uur.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig augustus tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER F. HOFFER


