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 nr. 118 088 van 30 januari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en “hun twee minderjarige kinderen”, die verklaren van 

Macedonische nationaliteit te zijn, op 16 april 2012 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen 

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 januari 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. VAN ROSSEM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 augustus 2011 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter 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). 
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Op 6 januari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de voornoemde aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, onontvankelijk wordt 

verklaard. Het betreft de thans bestreden beslissing, zij werd aan de verzoekers ter kennis gebracht op 

19 maart 2012. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de verzoekers te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Dienvolgens wordt de ontvankelijkheid van het beroep onderzocht aan de hand van het inleidende 

verzoekschrift. 

 

Artikel 39/69, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid : 

1° de naam, nationaliteit, woonplaats van de verzoekende partij, en het kenmerk van haar dossier bij de 

verwerende partij zoals vermeld op de bestreden beslissing bevatten; “ 

 

Het ontbreken van één of meerdere van die gegevens kan slechts tot de niet-ontvankelijkheid van het 

beroep leiden wanneer het tot gevolg heeft dat de verzoekende partijen niet duidelijk kunnen worden 

geïdentificeerd, de rechten van de verdediging van de andere partijen zijn geschaad of wanneer de 

procesgang erdoor wordt bemoeilijkt. 

 

In casu wordt het verzoekschrift ingediend namens “de heer H(…) A(…), afkomstig uit Macedonië, 

geboren te Skopje op (…), met O.V. nr. (…) en zijn echtgenote A(…) V(…), afkomstig uit Macedonië, 

geboren te K(…) op (….) en hun twee minderjarige kinderen, met woonplaats te (…)”.  

 

In de nota met opmerkingen heeft de verweerder enkel de heer H(…) A(…) en zijn echtgenote A(…) 

V(…) als verzoekende partijen in aanmerking genomen. 

 

Ook de Raad stelt vast dat in het verzoekschrift geen enkele aanduiding wordt gegeven van de identiteit 

van de minderjarige kinderen van de verzoekers.  

 

Bij gebrek aan duidelijkheid over de identiteit van de “twee minderjarige kinderen” van de verzoekers, 

wordt het verzoekschrift enkel ontvankelijk geacht in de mate dat het is ingediend door ouders, de heer 

H(…) A(…) en mevrouw A(…) V(….). De Raad stelt tevens vast dat in het verzoekschrift niet wordt 

vermeld dat de verzoekers optreden in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen. De verzoekers kunnen niet worden gevolgd waar ter terechtzitting wordt gesteld 

dat uit het verzoekschrift kan worden afgeleid dat de ouders tevens optreden in hun hoedanigheid van 

wettelijke vertegenwoordigers. 

 

Het beroep is onontvankelijk waar het is ingediend door “de minderjarige kinderen” van de verzoekers. 

 

4. Over de synthesememorie 

 

In voorliggende zaak werd, in toepassing van artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet een 

synthesememorie ingediend.  
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Deze synthesememorie is tijdig ingediend, doch enkel namens “de heer H(…) A(…), afkomstig uit 

Macedonië, geboren te Skopje op (…), met O.V. nr. (…) en zijn echtgenote A(…) V(…), afkomstig uit 

Macedonië, geboren te K(…) op (….) in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun twee 

minderjarige kinderen, met woonplaats te (…)” (eigen onderlijning). 

 

De Raad stelt dienvolgens vast dat enkel voor “de twee minderjarige kinderen” van de verzoekers een 

synthesememorie is ingediend en niet voor de verzoekers zelf. 

 

Artikel 39/81, zesde lid van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“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.” 

 

Aangezien het verzoekschrift onontvankelijk is wat de minderjarige kinderen betreft en aangezien geen 

van de partijen die op ontvankelijke wijze een beroep hebben ingesteld, een synthesememorie hebben 

ingediend, wordt overeenkomstig artikel 39/81, zesde lid van de vreemdelingenwet, het ontbreken van 

het vereiste belang vastgesteld. 

 

Het beroep dient derhalve te worden verworpen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN C. DE GROOTE 

 


