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 nr. 117 256 van 20 januari 2014 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 14 november 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten van 15 oktober 2012. 

 

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 synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat B. STAELENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing betreft de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 15 oktober 2012 tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 26quater).  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad stelt ambtshalve het gebrek aan belang bij voorliggend beroep vast. 

 

Er wordt vastgesteld dat de verzoekende partij in casu gebruik heeft gemaakt van de in artikel 39/81 van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
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de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) voorziene mogelijkheid om een 

synthesememorie in te dienen. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie, van 31 

december 2012 voeren opnieuw het begrip “synthesememorie” in. Artikel 39/81 van de vreemdelingen-

wet luidt als volgt: 

 

“De annulatieprocedure verloopt op dezelfde wijze als bepaald in de artikelen: 

– 39/71; 

– [...]; 

– 39/73 (, § 1); 

– 39/73-1; 

– 39/74; 

– 39/75; 

– 39/76, § 3, eerste lid, met uitzondering van de beroepen inzake de beslissingen vermeld in de 

artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 die overeenkomstig artikel 39/76, § 3, tweede lid, worden 

behandeld; 

– 39/77, § 1, derde lid. 

 

De verwerende partij bezorgt de griffier, binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen. 

 

In afwijking van het eerste lid en indien artikel 39/73 niet wordt toegepast, zendt de griffie zodra het 

nuttig is, desgevallend een afschrift van de nota met opmerkingen aan de verzoekende partij en stelt 

deze tevens in kennis van de neerlegging ter griffie van het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij beschikt, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van acht dagen om de griffie in kennis te stellen of zij al dan niet een synthesememorie wenst 

neer te leggen. Indien de verzoekende partij geen kennisgeving heeft ingediend binnen deze termijn, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

 

Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een synthesememorie wenst 

neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te leggen waarin alle aangevoerde middelen 

worden samengevat. 

 

Indien de verzoekende partij geen synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

 

Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat 

de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60. 

 

Indien de verzoekende partij tijdig een synthesememorie heeft ingediend of de griffie in kennis heeft 

gesteld dat zij geen synthesememorie indient, wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste 

lid.” 

 

Het genoemde artikel 39/81, vijfde lid definieert de synthesememorie aldus als een akte waarin de 

verzoekende partij een samenvatting van alle aangevoerde middelen geeft.  

 

Artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat de verzoekende partij die daarom heeft 

verzocht “over een termijn van vijftien dagen [beschikt] om een synthesememorie neer te leggen waarin 

alle aangevoerde middelen worden samengevat”. 

 

Artikel 39/81, zesde lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat de Raad het ontbreken van het vereiste 

belang vaststelt wanneer de verzoekende partij geen synthesememorie “zoals bedoeld in het vijfde lid 

heeft ingediend”.  
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Uit de samenlezing van het vijfde en zesde lid van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet volgt derhalve 

dat het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld indien geen of geen wetsconforme 

synthesememorie werd neergelegd door de verzoekende partij die uitdrukkelijk kennis heeft gegeven 

van haar wens om een synthesememorie neer te leggen. 

 

De verzoekende partij herneemt in casu in de “synthesememorie” integraal de middelen zoals 

uiteengezet in het inleidende verzoekschrift. Dergelijke herneming kan niet als een samenvatting van de 

middelen worden beschouwd. 

 

De verzoekende partij voegt in de synthesememorie nog toe wat volgt: 

 

“ (…)”.PRELIMINAIR: Toepassinq van vermoeden ex artikel 39/59 Vreemdelingenwet: Alle door 

verzoekende partii vermelde feiten worden geacht juist te ziin. 

De verwerende partij legde geen administratief dossier neer zoals nochtans opgelegd door artikel 39/59 

Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij maakt het Uw Raad op die manier onmogelijk zijn wettigheidscontrole uit te 

oefenen op de thans bestreden besiissing. 

De sanctie die artikel 39/59 Vreemdelingenwet ter zake voorschrijft is dat alle door verzoekende partij 

aangehaalde feiten bewezen geacht moeten worden tenzij deze kennelijk onjuist zouden zijn. 

Artikel 39/59 Vreemdelingenwet luidt: 

 

Art. 39/59. <lngevoegd bij W 2006-09-15/71, art. 156; Inwerkingtreding : 01-12-2006> § 1. Wanneer de 

verwerende partij het administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, (worden de 

door de verzoekende partij vermelde feiten als bewezen geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn). 

<W 2006-12-27/33, art. 134, 1°, 042; Inwerkingtreding : 01-12-2006> 

Dit vermoeden is niet van toepassing in het geval van tussenkomst bedoeld in artikel 39/72,  § 

 2. 

De nota ingediend door de verwerende partij wordt ambtshalve uit de debatten geweerd wanneer zij niet 

is ingediend [
1
 binnen de vastgestelde termijn]

1
. § 2. Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er 

vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het 

beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden 

geacht in te stemmen met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot 

vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf. 

Artikel 39/59 VrW neemt de regeling en ook de sanctie over van artikel 21 lid 3 RvS- Wet. (Parl.St. Doc 

51-2479/001, p. 121). 

De verwijzing naar artikel 39/72 § 2, strekt er toe er op te wijzen dat dit vermoeden niet opgaat in het 

geval waarin de vreemdeling tussenkomt in een beroep gericht tegen een voor hem gunstige besiissing. 

Deze bepaling is niet relevant voor huidig geschil. 

De vastgestelde termijn waarbinnen het dossier moet worden overgemaakt is een 

termijn van acht dagen (art. 39/81 VrW), of vijftien dagen in asieldossiers waarbij voor 

de RvV nieuwe elementen worden ingeroepen (art. 39/72 VrW, zie commentaar). Bij 

een procedure ingeleid tijdens vasthouding gelden andere termijnen (art. 39/77 VrW). 

De sanctie bij niet overzending van het administratief dossier is overgenomen uit artikel 

21 derde lid RvS-Wet en dient gelijkaardig te worden geïnterpreteerd (Parl.St. Doc 51- 

2479/001, p. 121). Of het dossier werd overgemaakt of niet, wordt meegedeeld in de 

oproeping (art. 39/75). Wanneer het werd overgemaakt, kan ter griffie worden nagegaan in het dossier. 

Uit de brief van de griffie d.d. 30 januari 2013 blijkt ontegensprekelijk dat de toepasselijke termijn 

waarbinnen de verwerende partij een administratief dossier kan neerleggen, manifest overschreden 

werd. 

Alle feiten die verzoekende partij aanhaalt in haar verzoekschrift - en zoals deze thans nog eens 

samengevat worden in onderhavige synthesememorie - worden dus geacht juist te zijn. 

Ter zake kan verwezen worden naar vaste rechtspraak van Uw Raad: 

Een dossier dat niet of slechts laattijdig is ingediend, wordt niet uit de debatten geweerd, maar heeft 

enkel tot gevolg dat de feiten, zoals ze door verzoeker zijn weergegeven, in principe ais bewezen 

worden aanvaard. Zo kon bijvoorbeeld het bestaan van een mondelinge beslissing als bewezen worden 

aanvaard omdat verweerder geen dossier had neergelegd (RvV 18315). 

Er geldt wel een belangrijke nuancering, waarbij de verklaringen van de verzoekende partij toch niet 

voor waar worden aangenomen "als ze kennelijk onjuist zijn". Deze bepaling werd achteraf ingevoegd 

door de wet houdende diverse bepalingen (II) van 27 december 2006, als "correctie" (Parl.St. Doc 51-

2761/001, p. 83-84). Zo kan Uw Raad de kennelijke onjuistheid van de feiten alsnog afleiden uit 

contradicties in het vluchtverhaal, zoals die blijken uit een onderzoek van het dossier (VBC 06-3953). 
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In dit dossier valt echter niet in te zien op welke elementen Uw Raad zich zou kunnen steunen om te 

oordelen dat de feiten, zoals deze door verzoekende partij zijn weergegeven, kennelijk onjuist zouden 

zijn. 

Om deze reden vraagt verzoekende partij Uw Raad dan ook om toepassing te willen maken van artikel 

39/73 § 2 Vreemdelingenwet en aan de verwerende partij mede te delen dat het beroep door middel van 

een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. 

Er anders over oordelen zou een manifeste inbreuk op het gelijkheidsbeginsel vormen: Uw Raad stelt 

zich immers bijzonder streng op (en terecht) wanneer een vreemdeling een besiissing van een CGVS 

(art 39/2 § 1 Vreemdelingenwet) of van de verwerende partij (artikel 39/2 § 2 Vreemdelingenwet) te laat 

aanvecht. In dat geval "valt de administratieve hakbijl" en wordt zonder genade vastgesteld dat het 

beroep te laat kwam en daarom onontvankelijk is. Uw Raad stelt zelf niet over de nodige rechtsmacht te 

beschikken om toch nog kennis te nemen van een laattijdig ingesteld beroep! 

RvV 17 december 2009, nr. 36 121 

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

en moet strikt worden toegepast 

CCE 8 janvier 2010, n° 36 795 

Le recours introduit après l"expiration du délai légal de trente jours (article 39/57 de la loi 

du 15 décembre 1980) doit être déclaré, sauf cas de force majeure, irrecevable en raison 

de son caractère tardif. 

RvV 19 februari 2010, nr. 38 921 

De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch 

ten gronde behandelen. De verzoekende partij voert 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. 

Om deze redenen meent de verzoekende partij dat Uw Raad niet anders kan dan een 

tussenbeschikking te vellen waarin overwogen wordt dat de verwerende partij geen administratief 

dossier heeft overgelegd, zodat het voor de Raad onmogelijk is een wettigheidscontrole op haar 

beslissing uit te oefenen. 

De verwerende partij kan er dan uiteraard nog steeds voor kiezen gehoord te worden overeenkomstig 

artikel 39/73 § 3 Vreemdelingenwet. 

Ex hypothesi dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn visie 

kenbaar te maken, de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 2010 

houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St Kamer, 2010-2011 nr. 53 07721001, 

25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een nota of als een bijkomende 

mogelijkheid tot het neerleggen van een administratief dossier. Bovendien dient erop gewezen te 

worden dat een eventueel verzoek om gehoord te worden er niet toe strekt aan de verwerende partij de 

mogelijkheid te geven om het gebrek aan een nota, hetzij onvolkomenheden van een nota, hetzij deze 

waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 vân de vreemdelingenwet precies gewezen 

wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen 

(RvV 28 augustus 2012, nr. 86.401). ”. 

 

Uit deze bewoordingen kan evenmin een samenvatting van de middelen worden afgeleid.  

 

Ter terechtzitting op het voorgaande gewezen stelt de raadsman van de verzoekende partij niet akkoord 

te gaan met de rechtspraak van de Raad ter zake en de rechtspraak van de Raad van State te willen 

afwachten 

 

Het betoog van de verzoekende partij overtuigt niet. De Raad kan enkel vaststellen dat een volledige 

herneming, in die zin dat de middelen in de synthesememorie letterlijk en woordelijk worden herhaald 

zoals in casu, niet als een samenvatting van alle aangevoerde middelen in de zin van artikel 396/81, 

vijfde lid van de vreemdelingenwet, kan worden beschouwd. Het gegeven dat de verzoekende partij 

naast een volledige herneming van het eerste middel in de synthesememorie nog het bovenstaande 

toevoegt, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de verzoekende partij nagelaten heeft om een 

synthesememorie neer te leggen waarin “alle aangevoerde middelen worden samengevat”, zoals vereist 

door artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad herhaalt dat geen samenvatting van het middel kan worden teruggevonden. 

 

Bij gebreke aan een wetsconforme synthesememorie dient het ontbreken van het vereiste belang te 

worden vastgesteld. 
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Het beroep is onontvankelijk. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend veertien door: 

 

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  C. DIGNEF 

 

 


