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 nr. 254 872 van 21 mei 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. HEYVAERT 

Berckmansstraat 89 

1060 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 Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 26 februari 2021 

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

staatlozen van 21 januari 2021. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. HEYVAERT en van attaché M. 

SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Artikel 39/57, § 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) bepaalt dat het beroep bij de Raad moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na 

de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht. 

 

Volgens artikel 39/57, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet begint de in § 1 van dit artikel 

bepaalde beroepstermijn te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de 

postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. De vervaldag is in de 

beroepstermijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan 

wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van deze bepaling 

wordt als werkdag beschouwd, elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. 

 

De termijn van dertig dagen, bepaald in artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet, is van openbare orde 

en moet strikt worden toegepast. 
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In het voorliggende geval is de kennisgeving van de bestreden beslissing gebeurd op 22 januari 2021. 

De uiterste datum voor het indienen van het verzoekschrift was 25 februari 2021. 

Het verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief van 26 februari 2021, is bijgevolg ingediend buiten 

de wettelijke termijn.  

 

De Raad stelt dienvolgens vast dat het beroep laattijdig is. 

 

Ter terechtzitting wordt geen overmacht aangevoerd, nu de verzoekende partij, voor wat de tijdigheid 

van haar beroep betreft, stelt zich te zullen gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

Het beroep is onontvankelijk ratione temporis. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


