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 nr. 67 333 van 27 september 2011 

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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 10 juni 2011 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 24 januari 2011 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 verklaard wordt. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juli 2011 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet, waarvan 

hierbij een kopie gaat. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 14 juli 2011. 

 

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 augustus 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die 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 

 

Artikel 39/57, 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 vreemdelingenwet) bepaalt 

dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) moet worden ingediend 

binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.  
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De termijn van dertig dagen bepaald in artikel 39/57 van de vreemdelingenwet is van openbare orde en 

moet strikt worden toegepast. 

 

Zoals uit het administratief dossier blijkt, werd de bestreden beslissing ter kennis gebracht aan de  

verzoekende partij op 23 februari 2011. Derhalve is 25 maart 2011 de uiterste datum waarop de 

verzoekende partij een verzoekschrift tot nietigverklaring kon indienen. Er moet dus worden vastgesteld 

dat het op 10 juni 2011 ingediende beroep laattijdig is.  

 

In haar verzoek tot horen d.d. 14 juli 2011 zet de verzoekende partij het volgende uiteen:  

 

“(…) De bestreden beslissing werd kennisgegeven op 11/05/2011. Conform artikel 39/57 van de 

Vreemdelingenwet, dient dit beroep te worden ingesteld binnen de 30 dagen na kennisgeving van de 

bestreden beslissing. Aldus is het ingediende beroep dd. 10/06/2011 tijdig ingediend (stuk 1). Een 

uiteenzetting van de feiten. Verzoeker werd uitgenodigd door de Dienst Asielzoekers te Antwerpen. 

Verzoeker kreeg hierbij eerst kennis dat zijn regularisatieverzoek werd afgewezen op 23/02/2011. 

Verzoeker is daarna onmiddellijk naar zijn advocaat gegaan om een beroep in te dienen. Verzoeker 

verloor echter onderweg zijn papieren. Hij vond de beslissing niet terug. Hij keerde onmiddellijk terug 

naar de vreemdelingendienst om opnieuw een kopie te ontvangen. De vreemdelingendienst vond echter 

de beslissing van verzoeker niet meer terug. Hij kreeg op 23/02/2011 een papier mee van de 

vreemdelingendienst dat hij zijn betekende beslissing + bijlage 13 verloren heeft. Verzoeker zou 

opnieuw worden uitgenodigd zodra de beslissing zou worden overgemaakt door Brussel. Verzoeker 

bezocht de vreemdelingendienst zeer regelmatig om na te gaan of de beslissing intussen was 

ontvangen. Verzoeker kreeg uiteindelijk pas op 11/05/2011 een kopie van de ongegrondverklaring. Een 

kopie van een beweerde bijlage 13 werd nooit ontvangen. Op 11/05/2011 kreeg verzoeker ook nog een 

papier mee waarop staat: “deze kopie ontvangen op 11/05/2011. Betreft origineel van 23/02/2011 

verloren. Deze kopie door DVZ Brussel naar ons gestuurd.” 

Verzoeker legt ook nog een verklaring voor van verlies van betekening beslissing DVZ en bijlage 13 dd. 

17/03/2011 alsook een kopie van een e-mail waarbij de vreemdelingendienst van Antwerpen vraagt om 

de betekende beslissing van verzoeker te mailen wegens verlies dd. 10/03/2011. In een attest bevestigt 

de ambtenaar van de vreemdelingendienst dat verzoeker zijn betekende beslissing verloren had op 

23/02/2011. Dat er een kopie werd aangevraagd in Brussel en deze opnieuw heeft laten betekenen door 

verzoeker op hun dienst op datum van 11/05/2011, waarbij de datum van 23/02/2011 vermeld bleef op 

de kennisgeving. Het is dan ook duidelijk dat geteld moet worden vanaf de datum 11/05/2011 om de 

beroepstermijn van 30 dagen te bepalen. Zo Uw Raad zou vaststellen dat 11/05/2011 niet de datum van 

kennisgeving zou zijn -quod certe non-, dient alleszins overmacht te worden vastgesteld. Overmacht 

vloeit voort 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 feit dat verzoeker zijn 

beslissing had verloren, is een geval van overmacht, aangezien hij daardoor onmogelijk een beroep kon 

indienen. Het huidige verzoekschrift wordt dan ook binnen de wettelijke termijn ingediend.(…)”. 

 

De verzoekende partij voert ter terechtzitting aan dat er in casu sprake is van overmacht, gezien zij de 

bestreden beslissing verloor op weg naar haar raadsman. 

 

De verzoekende partij vertrekt in haar betoog vanuit de veronderstelling dat de bestreden beslissing een 

tweede maal werd betekend op 11 mei 2011 en meent vervolgens dat het door haar ingediende beroep 

d.d. 10 juni 2011 tijdig werd ingediend. Het door de verzoekende partij ontwikkelde argument dat de 

bestreden beslissing opnieuw betekend werd op datum van 11 mei 2011 is echter een misvatting. De 

verzoekende partij toont niet aan dat de bestreden beslissing haar op deze datum een tweede maal 

werd betekend. De verzoekende partij legt slechts een afschrift voor van de op 23 februari 2011 

kennisgegeven beslissing, hetgeen bezwaarlijk kan worden gelijkgesteld met een tweede betekening. 

Overigens dient te worden opgemerkt dat wanneer een beslissing een eerste maal regelmatig aan een 

belanghebbende wordt betekend, zoals in casu, de beroepstermijn ingaat. Een eventuele tweede 

betekening doet geen nieuwe beroepstermijn ingaan (RvS 3 december 2009, nr. 198.499; J. BAERT en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve 

Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 439). 
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Het feit dat de betrokkene de bestreden beslissing na de kennisgeving op 23 februari 2011 op weg naar 

zijn raadsman verliest, verhindert niet dat de beroepstermijn een aanvang neemt, behoudens indien 

overmacht kan worden ingeroepen.  

 

Overmacht kan slechts het gevolg zijn van een buiten de wil gelegen feit - hetzij van eigenlijke 

overmacht, hetzij van de houding van een derde - en niet van een loutere wilsdaad van de verzoeker, 

ongeacht of het om een opzettelijke daad dan wel om nalatigheid gaat. Opdat overmacht zou aanvaard 

worden, dient er een onoverkomelijke gebeurtenis te hebben plaatsgevonden waarop de verzoeker 

geen vat had en waardoor hij niet tijdig beroep kon instellen en dient de verzoeker al het mogelijke te 

hebben gedaan om het voorval te vermijden zodat het niet tijdig instellen van het beroep niet mag te 

wijten zijn aan een fout in zijnen hoofde (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). 

 

De verzoekende partij brengt geen elementen aan die er op wijzen dat zij haar beslissing verloren is ten 

gevolge een onoverkomelijke gebeurtenis die los staat van haar eigen handelen.  

 

Ook de diverse stukken waar de verzoekende partij in haar verzoek tot horen naar verwijst, houden 

desbetreffend geen bewijs in, doch bevestigen louter het verlies. De verzoekende partij heeft zichzelf 

derhalve door eigen nalatigheid of een gebrek aan voorzichtigheid in de toestand van overmacht 

geplaatst. Het feit dat de verzoekende partij zelf haar beslissing heeft verloren, kan dan ook geenszins 

worden aangemerkt als een geval van overmacht.  

 

Het beroep is bijgevolg laattijdig ingesteld. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep tot 

nietigverklaring niet ontvankelijk is. 

 

2. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het verzoek tot schorsing en tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend en 

elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


