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nr. 228 541 van 7 november2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. POULUSSEN

Flageyplein 18/5e verdiep

1050 BRUSSEL

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 Albanese nationaliteit te zijn, op 1 juli 2019 heeft

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

19 juni 2019.

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 23 juli 2019 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. POULUSSEN en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over het verzoekschrift

Verzoeker diende zijn verzoekschrift tegen de bestreden beslissing in bij aangetekend schrijven van 1

juli 2019.

Met toepassing van artikel 39/69, § 1, derde en vierde lid van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet) werd aan verzoeker per aangetekend schrijven van 3 juli 2019 meegedeeld

waarom het verzoekschrift niet werd ingeschreven op de rol en werd verzoeker erop gewezen dat hij het

beroep binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van deze brief in overeenstemming diende te

brengen met de voorwaarden opgesomd in de artikelen 39/69, § 1, derde lid en 39/78 van de
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Vreemdelingenwet. In dit schrijven werd verzoeker erop gewezen dat een verzoekschrift dat niet,

onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn ingediend.

Uit de lijst van de aangetekende zendingen (rechtsplegingsdossier, stuk 11) blijkt dat voormeld

aangetekend schrijven van woensdag 3 juli eveneens op deze datum aan de postdiensten werd

overhandigd. Met toepassing van artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft de eerst nuttige dag

voor de termijn tot regularisatie de derde werkdag na overhandiging aan de postdiensten, in casu

maandag 8 juli. De laatste nuttige dag van de voorziene termijn van acht dagen is derhalve maandag 15

juli 2019. Verzoeker ging slechts op 16 juli 2019 over tot de regularisatie van het verzoekschrift.

Bijgevolg moet zijn verzoekschrift overeenkomstig het gestelde in artikel 39/69, § 1, zesde lid van de

Vreemdelingenwet geacht worden niet te zijn ingediend.

Ter terechtzitting slaagt verzoeker er niet in een andere datum van ontvangst van het schrijven van 3 juli

2019 en, of overmacht aan te tonen en stelt zich te richten tot de wijsheid van de Raad.

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het door verzoeker ingediende beroep van de rol dient te worden

geschrapt.

2. Kosten

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te

worden terugbetaald.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaak wordt van de rol geschrapt.

Artikel 2

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven november tweeduizend negentien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


