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 nr. 53 448 van 20 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

30 september 2010 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 juli 2010 waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ongegrond 

wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 

december 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN EENOO, die loco advocaat K. VAN DE SIJPE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 

 

1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid van het 

beroep op wegens laattijdigheid van het verzoekschrift. 

 

Zij verwoordt: 

 

“De in casu bestreden beslissing werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid genomen op 09.07.2010. 
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De kennisgeving van de beslissing geschiedde uiterlijk op 25.08.2010, zoals blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier. 

Immers, ofschoon de beslissing dd. 09.07.2010 als datum van kennisname '23.09.2010' vermeldt, dient 

te worden vastgesteld dat de betekende beslissing reeds op 25.08.2010 door de gemeente werd gefaxt 

aan de dienst Vreemdelingenzaken. Op het faxbericht wordt trouwens 25.08.2010 vermeld als 

verzendingsdatum (dit is trouwens ook de datum die vermeld wordt door het faxapparaat). 

Terwijl de gemeente uitdrukkelijk in dit bericht melding maakt van het gegeven dat een foutieve 

datumstempel gebruikt werd bij de betekening. (Trouwens, het bevel om het grondgebied te verlaten 

vermeldt als datum van betekening nog een andere datum dan deze van de eigenlijke beslissing 9bis, 

met name 24.09.2010 ipv 23.09.2010). 

"Om te weten of betrokkene kennis heeft genomen van een beslissing in zijnen hoofde dient te worden 

gekeken naar de datum van de effectieve ontvangst" (Raad van State nr. 177.771 dd. 11.10.2007). 

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing ter kennis is gebracht uiterlijk op 25.08.2010, 

zodat het beroep dat werd ingesteld bij verzoekschrift gedateerd op 29.09.2010 laattijdig is. 

Immers voorziet het art. 39/57, 2° lid van de Vreemdelingenwet: 

"Het in artikel 39/2, §§ 1, derde lid, en 2, bedoeld beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld met 

een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is 

gericht". 

Derhalve is het genoemde beroep naar het oordeel van de verwerende partij onontvankelijk ratione 

temporis. “. 

 

2. De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat de bestreden beslissingen werden betekend op 

24 september 2010. In de repliekmemorie betoogt de verzoekende partij: 

 

“De bestreden beslissing werd aan verzoeker betekend op 24.09.10. Huidig verzoek tot nietigverklaring 

is dan ook tijdig (i.e. binnen 30 dagen) betekend. 

Verwerende partij roept een exceptie van laattijdigheid in onder verwijzing naar het faxbericht uitgaande 

van de stad SINT-NIKLAAS. Verzoeker dient vast te stellen dat zijn betekend exemplaar 24.09.10 als 

datum van ontvangst aangeeft. De vermelde faxberichten bewijzen niet dat verzoeker eerder in kennis 

gesteld werd van de beslissing. De gebeurlijke administratieve vergissing kan niet in het nadeel van de 

bestuurde uitgelegd worden, welke er redelijkerwijze op mocht vertrouwen dat de hem verstrekte 

informatie correct is. 

Wanneer verwerende partij voorhoudt dat de stad SINT-NIKLAAS bij fax van 25.08.10 melding maakte 

van de foutieve datumstempel aan de dienst vreemdelingenzaken, dient vastgesteld dat deze melding 

niet aan verzoekende partij werd gedaan. Verzoekende partij beroept zich dan ook op overmacht 

gegrond op de administratieve vergissing voormeld. “. 

 

3. Uit het administratief dossier blijkt dat de dienst bevolking van de stad Sint-Niklaas op 25 augustus 

2010 om 11.13 uur een fax bestaande uit vier pagina’s overmaakte aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Op pagina 1 van deze fax staat vermeld: “(…) Voorwerp: betekende beslissing (…) Documenten in 

bijlage: betekende beslissing, bevel tot 23-10-2010 (foutieve datumstempel gebruikt)”. Pagina 2 en 3 

van de fax is de bestreden beslissing die de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) ongegrond verklaard, 

voor kennisname ondertekend door de verzoekende partij op “23.09.10”. Pagina 4 van de fax is de 

bestreden beslissing die het bevel om het grondgebied te verlaten model B is, bevattende als datum-

stempel onderaan “24.09.10”. Elke pagina van deze fax vermeldt bovenaan de pagina de voorgedrukte 

datum “25.08.2010” met precisering van uur en de afkomst “bevolking”. 

 

Hierop gewezen stelt de verzoekende partij ter terechtzitting dat zij zich gedraagt naar de wijsheid van 

de Raad. 

 

Uit het verzoekschrift, de repliekmemorie en de verklaring ter terechtzitting blijkt niet dat de verzoekende 

partij voorhoudt dat de datum van het verzenden van de bestreden beslissingen door de gemeente naar 

Dienst Vreemdelingenzaken, vermeld op de fax als zijnde 25 augustus 2010, onjuist is. De verzoekende 

partij beperkte er zich in het verzoekschrift toe te stellen dat een faxbericht geen bewijs vormt van een 

eerdere in kennisstelling van de bestreden beslissingen en dat geen melding aan de verzoekende partij 

werd gedaan van de foutieve datum vermeld op de bestreden beslissing(en).  

 

Vooreerst ziet de Raad niet in waarom de verzoekende partij op de hoogte moet gebracht worden van 

het gegeven dat de datum van kennisgeving op de bestreden beslissingen een vergissing is nu uit de 
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bestreden beslissingen blijkt dat de verzoekende partij deze in persoon in ontvangst heeft genomen en 

aldus ongetwijfeld weet wanneer de beslissingen haar worden afgegeven. De houding van de 

verzoekende partij is tegenstrijdig: enerzijds stelt zij dat betekend werd op 24 september 2010, ander-

zijds stelt zij dat een gebeurlijke vergissing niet in haar nadeel kan uitgelegd worden en beroept zij zich 

op overmacht. 

 

De verwerende partij verwijst naar het arrest van de Raad van State van 11 oktober 2007 met nummer 

177 771 waarin zou zijn gesteld dat voor de kennisgeving dient gekeken te worden naar de datum van 

de effectieve ontvangst. Onder deze opgegeven referentie kan dergelijk arrest met het in de nota 

opgenomen citaat niet worden teruggevonden. 

De Raad wijst erop dat ingeval van betwisting het de overheid toekomt het bewijs te leveren dat de 

beroepstermijn is ingegaan en op welk ogenblik (RvS 24 april 2006, nr. 157 861). De Raad acht het 

bewezen dat de bestreden beslissingen bevattende de kennisgeving door middel van de door verzoeker 

geplaatste handtekeningen op de bestreden beslissingen, bestonden op 25 augustus 2010 omdat deze 

op dat ogenblik naar de verwerende partij werden gefaxt. De vermelde datum op de bestreden 

beslissing (gedrukte stempel van respectievelijk “23.09.10” en “24.09.10”) betreft een louter materiële 

vergissing, te meer het document van de verzending van de fax meldt dat een foutieve datumstempel 

werd gebruikt op het bevel en het document ook werd opgesteld op 25 augustus 2010 en stelt de 

betekende beslissing te bevatten en het bevel. De uit een faxapparaat voorgedrukte datum van 25 

augustus 2010 wordt weergegeven op de verzonden bestreden beslissingen.  

De loutere negatie van de verzoekende partij weerlegt de vaststellingen van de ambtenaar niet. Voorts 

wijst de Raad erop dat de feitelijke kennisname een beroepstermijn kan doen aanvangen (RvS 11 

januari 2000, nr. 84 600) en dat zelfs bij een tweede kennisgeving deze geen nieuwe beroepstermijn 

doet lopen wanneer de eerste kennisgeving geldig was (RvS 28 oktober 2009, nr. 197 443). 

 

Derhalve acht de Raad het feit dat voor of op 25 augustus 2010 ten laatste, de bestreden beslissingen 

ter kennis zijn gegeven aan de verzoekende partij, als bewezen. De bestreden beslissingen bevattende 

de handtekening van de verzoekende partij op deze beslissingen werden dan overgemaakt aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken met de melding dat in het bevel een verkeerde datumstempel werd gebruikt 

en de verzoekende partij stelt geenszins dat het verzendingsdocument dat tevens als verzendingsdatum 

28 augustus 2010 vermeldt en bovenaan 25 augustus 2010 als verzendingsdatum van het faxapparaat 

vermeldt, onjuist is of valse gegevens bevat. Zij weerlegt de argumentatie van de verwerende partij niet. 

 

Omdat de bestreden beslissingen ten laatste op 25 augustus 2010 aan de verzoekende partij ter kennis 

zijn gegeven is het op 30 september 2010 ingediend verzoekschrift in toepassing van artikel 39/57, 2° lid 

van de Vreemdelingenwet, dat de beroepstermijn bepaalt op dertig dagen, laattijdig. 

 

Voorts voert de verzoekende partij geen tegenbewijs, noch een middel aan waaruit overmacht zou 

kunnen blijken. Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door 

deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass., 9 oktober 1986, R.W., 1987-88, 778; zie ook 

met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling 

Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 

502-506).  

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


