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 nr. 196 757 van 18 december 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN 

Wolstraat 8 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn en te handelen in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon X, op 10 augustus 2017 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 juli 2017 tot 

onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15quater).  

 

Gezien titel Ibis, 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 14 augustus 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 oktober 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 19 oktober 2017. 

 

Gelet op de beschikking van 8 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN DER BEKEN, die verschijnt voor de verzoekende 

partijen en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Over de ontvankelijkheid 
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1.1. De Raad stelt ambtshalve de onontvankelijkheid van huidig beroep vast, bij gebrek aan het wettelijk 

vereiste belang. 

 

1.2. Er dient op te worden gewezen dat overeenkomstig artikel 39/73, §2 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) aan de partijen bij beschikking van 10 oktober 2017 de 

grond werd meegedeeld waarop de kamervoorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door 

middel van een louter schriftelijke procedure kan worden verworpen. 

 

1.3. Verzoekers richten op 19 oktober 2017 een schrijven aan de Raad, waarin zij verzoeken te worden 

gehoord. Door een verzoek tot horen in te dienen, maken verzoekers kenbaar het niet eens te zijn met 

de in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, §3 van de 

Vreemdelingenwet immers geacht in te stemmen met deze grond wanneer zij niet vragen om te worden 

gehoord). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog hun 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25) en dit verzoek zodoende niet mag worden beschouwd als een 

bijkomende memorie. Waar verzoekers bij hun vraag tot horen tevens opmerkingen formuleren, merkt 

de Raad op dat – gelet op de vaststelling dat de vraag tot horen geen bijkomende memorie betreft – 

hiermee geen rekening mag worden gehouden. Bovendien dient erop te worden gewezen dat het 

verzoek tot horen er niet toe strekt verzoekers de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het 

verzoekschrift of – in voorkomend geval – de synthesememorie, hetzij deze waarop in de beschikking 

overeenkomstig artikel 39/73, §2 van de Vreemdelingenwet precies wordt gewezen, hetzij andere, 

alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.  

 

1.4. In het proces-verbaal van terechtzitting van 30 november 2017 staat het volgende vermeld: “De 

voorzitter zet de gronden uiteen van de beschikking die het voorwerp uitmaakt van de vraag om te 

worden gehoord. De verzoekende partijen lichten vooreerst toe dat zij pas op 21 september 2017 kennis 

hebben genomen van het schrijven van de griffie met de vraag of zij al dan niet een synthesememorie 

wensen over te maken. Waar de voorzitter erop wijst dat luidens de vaste rechtspraak van de Raad van 

State niet de datum van effectieve kennisname doorslaggevend is, maar wel de datum waarop voormeld 

schrijven door de postdiensten voor de eerste maal aan de bestemmeling werd aangeboden, betwisten 

de verzoekende partijen niet dat er volgens de gegevens van bpost een eerste aanbieding heeft 

plaatsgevonden op 8 september 2017 maar stellen zij dat er geen enkele zekerheid bestaat dat deze 

aanbieding ook effectief aan hen gericht was. Immers zijn er in het gebouw waar hun advocaat zijn 

kantoor heeft verschillende postbussen en gebeurt het regelmatig dat er brieven in de verkeerde bus 

terechtkomen en de correcte bestemmeling slechts via een omweg en dus met vertraging bereiken. De 

verzoekende partijen stellen wat dit laatste betreft “geen negatief bewijs” te kunnen leveren en vragen 

de Raad om enige welwillendheid aan de dag te leggen in zijn interpretatie van het begrip ‘overmacht’, 

te meer daar de verplichting om binnen de acht dagen hun intenties omtrent het overmaken van 

synthesememorie kenbaar te maken in hun ogen slechts een banaal procedurevoorschrift betreft. De 

verwerende partij is het eens met de beschikking.” 

 

1.5. Wat betreft het schrijven van de Raad met de vraag of verzoekers al dan niet een synthesememorie 

wensen in te dienen, wijst de Raad erop dat dit schrijven bij aangetekende zending van 7 september 

2017 werd verzonden (zie bewijs in het rechtsplegingsdossier). Naar analogie met artikel 39/57, §2, 2° 

van de Vreemdelingenwet gaat de termijn om een antwoord kenbaar te maken op de vraag of al dan 

niet een synthesememorie zal worden neergelegd, in vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop 

de brief aan de postdiensten werd overhandigd, in casu 7 september 2017, tenzij de geadresseerde het 

tegendeel bewijst. Vertrekkend vanuit dit vermoeden van ontvangst op de derde werkdag na de dag van 

overhandiging van de zending aan de postdiensten, betrof de laatste nuttige dag om een antwoord te 

verstrekken 19 september 2017, zodat de bij aangetekend schrijven van 22 september 2017 kenbaar 

gemaakte wens om geen synthesememorie neer te leggen, laattijdig is. Zoals reeds gezegd geldt het 

vermoeden van ontvangst op de derde werkdag die volgt op die waarop de brief van de griffie aan de 

post werd overhandigd, “tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst”. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat verzoekers in casu als bijlage bij hun verzoek tot horen zelf een bewijs overmaken 

waaruit blijkt dat voormelde zending reeds op 8 september 2017 aan hun gekozen woonplaats werd 

aangeboden. Aldus dient te worden vastgesteld dat – vertrekkend vanuit de door verzoekers 

aangetoonde reële datum van aanbieding van de aangetekende zending – de laatste nuttige dag om 

een antwoord te verstrekken, 17 september 2017 betrof, zodat de met een aangetekend schrijven van 
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22 september 2017 kenbaar gemaakte wens om geen synthesememorie neer te leggen, zeker laattijdig 

is.  

 

1.6. Waar de raadsman van verzoekers betoogt dat hij evenwel pas op 21 september 2017 kennis heeft 

genomen van het schrijven van de griffie met de vraag of verzoekers al dan niet een synthesememorie 

wensen over te maken, wijst de Raad op het volgende. Opdat een kennisgeving bij ter post 

aangetekende brief geldig geschiedt, is het voldoende dat de postbode zich aan de woning van de 

belanghebbende heeft aangemeld en, als hij de brief niet persoonlijk aan de belanghebbende of aan 

een ander op dat adres verblijvend persoon heeft kunnen overhandigen, in de brievenbus een bericht 

achterlaat waarin de belanghebbende ervan wordt verwittigd dat de brief te zijner beschikking is op het 

postkantoor (cf. RvS 3 december 2009, nr. 198.499, RvS 27 oktober 2014, 208.491 en RvS 18 januari 

2014, nr. 226.239). Hierbij wordt de kennisgeving geacht te zijn gebeurd op het dag van de aanbieding 

van de brief bij de woonplaats van de betrokkene en niet bij het verstrijken van de termijn toegekend 

voor het ophalen van de aangetekende zending bij het postkantoor (RvS 8 juni 1983, nr. 23.342 en RvS 

28 april 1987, nr. 27.843) of op de dag dat de betrokkene daadwerkelijk het betrokken aangetekend 

schrijven gaat afhalen (RvS 15 maart 2005, nr. 142.581).  Waar de raadsman van verzoekers betoogt 

dat de gegevens van bpost erop wijzen dat een eerste aanbieding heeft plaatsgevonden op 8 

september 2017, maar betoogt dat er geen enkele zekerheid bestaat dat deze aanbieding ook effectief 

bij zijn kantoor is terechtgekomen, aangezien er in het gebouw waar hij kantoor houdt verscheidene 

postbussen zijn en het regelmatig gebeurt dat de post voor de advocaat met vertraging bij hem terecht 

komt, iets waarvan hij “geen negatief bewijs” kan leveren, dient de Raad op te merken dat dergelijk bloot 

betoog niet als overmacht kan worden aanvaard. De raadsman heeft de mogelijkheid om een klacht in 

te dienen bij bpost indien hij van oordeel is dat correspondentie voor zijn kantoor foutief is bezorgd. 

Deze klacht en het antwoord daarop kunnen een begin van bewijs uitmaken. Heden ligt niets meer voor 

dan een volledig op eigen verklaringen gesteunde theorie aangaande het lot van het aangetekend 

schrijven van de griffie van de Raad. De Raad kan een dergelijk ongestaafd betoog niet zonder meer 

voor waar aannemen. De Raad gaat dan ook niet in op de oproep van verzoekers’ raadsman om “enige 

welwillendheid aan de dag te leggen in zijn interpretatie van het begrip ‘overmacht’”. De overtuiging van 

de raadsman van verzoekers dat de wettelijke verplichting om binnen de acht dagen te antwoorden op 

de vraag van de griffie of er al dan niet een synthesememorie zal worden neergelegd “een banaal 

procedurevoorschrift” is, kan de Raad bezwaarlijk er toe aanzetten om over de wettelijke voorziene 

sanctie heen te stappen.  

 

1.7. Gelet op bovenstaande dient de Raad op te merken dat verzoekers geen elementen aanbrengen 

die ertoe leiden anders te oordelen dan wat reeds in voornoemde beschikking werd aangegeven, 

namelijk dat bij gebreke aan een tijdig antwoord op de vraag of zij een synthesememorie wensen over te 

maken, het ontbreken van het vereiste belang moet worden vastgesteld op grond van artikel 39/81, 

vierde lid van de Vreemdelingenwet. De inhoud van de beschikking blijft daardoor overeind.  

 

Het beroep is onontvankelijk.  

 

2. Kosten 

 

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

partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen.  

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


