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nr. 216 580 van 11 februari 2019

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 Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 12 oktober 2018

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

staatlozen van 12 september 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 31 november 2018 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt

voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de ontvankelijkheid

1.1. Naar luid van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet) moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Het betreft een

substantiële vereiste.

1.2. Vaste rechtspraak van de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat

zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze
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waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20

oktober 2006, nr. X; RvS 8 januari 2007, nr.X).

1.3. In casu beperkt het verzoekschrift zich tot het volgende:

“Bij deze teken ik beroep aan inzake uw beslissing (van 12/9/2018) tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Ik meen stellig dat er op een onjuiste wijze rekening werd gehouden met mijn verklaring die op

26 Juli 2018 werd afgenomen en zodoende kan ik niet vinden in uw motivatie dat tot de

weigering heeft geleid.”.

1.4. Het verzoekschrift bevat geen uiteenzetting van de feiten, noch enig middel ter ondersteuning van

het beroep. Het verzoekschrift geeft aldus niet aan met welke onregelmatigheid de bestreden beslissing

behept is, laat staan dat zij ingaat op een motief waarop deze beslissing gesteund is. Het voorliggende

verzoekschrift voldoet derhalve niet aan de voormelde substantiële vereiste. Het beroep is

onontvankelijk.

2. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


