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 nr. 126 346 van 26 juni 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, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

28 mei 2013 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 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 7 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2014. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat P. MEULEMANS en van advocaat 

N. DE POOTERE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de rechtspleging  

 

Ambtshalve moet door de Raad worden opgemerkt dat artikel 39/81 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), zoals van toepassing op datum van het overzenden van 

een afschrift van het verzoekschrift aan de verweerder, luidt als volgt: 

 

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

– 39/71; 

– [...]; 
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– 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°, 57/6/1, 57/6/2 en 57/6/3  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.” 

 

Artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet voorziet 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”. 

 

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.” 

 

Artikel 39/60 van de vreemdelingwet luidt als volgt: 

 

“De procedure is schriftelijk. 

De partijen en hun advocaat mogen ter terechtzitting hun opmerkingen mondeling voordragen. Geen 

andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of in de nota 

uiteengezet zijn.” 

 

Uit de samenlezing van het vijfde en zesde lid van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet blijkt dat de 

voorwaarde van tijdigheid en de voorwaarde dat alle middelen moeten worden samengevat, cumulatief 

vervuld moeten zijn opdat de Raad uitspraak zou kunnen doen op basis van de synthesememorie. 

Indien de wetgever immers enkel zou hebben gewild dat de synthesememorie binnen de voorge-

schreven termijn werd ingediend, had hij in het zesde lid van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet de 

woorden “zoals bedoeld in het vijfde lid”, achterwege gelaten. Blijkens het gebruik van die woorden is 

het duidelijk niet voldoende dat de verzoekende partij louter door het tijdig indienen van een 

synthesememorie blijk geeft van haar volgehouden belangstelling om de vernietiging van de 
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aangevochten beslissing(en) na te streven, maar moet die memorie inhoudelijk ook nog 

overeenstemmen met het bepaalde in het vijfde lid van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet, met 

andere woorden moet de synthesememorie de aangevoerde middelen samenvatten. De sanctie dat de 

Raad, ook wanneer een verzoekende partij tijdig een niet wetsconforme synthesememorie neerlegt, het 

ontbreken van het vereiste belang dient vast te stellen blijkt derhalve zonder meer direct en 

ondubbelzinnig uit de tekst van de wet. 

 

De Raad stelt in voorliggende zaak vast dat de verzoekster in de synthesememorie haar enige middel 

zoals uiteengezet in het inleidende verzoekschrift niet samenvat, doch dat zij dit middel zonder meer 

integraal herneemt met de toevoeging van een aantal nieuwe uiteenzettingen. 

 

Met name wordt in de synthesememorie, naast een woordelijke herhaling van het middel zoals 

uiteengezet in het verzoekschrift, nog het volgende gesteld: 

 

“Dat maw het volledig betoog in de memorie van de verwerende partij dd 13 november 2013 wegvalt nu 

daarin wordt gesteld vanaf blz 6 tot en met blz 9 o.m. : "artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als 

de gezondheidstoestand van verzoeker niet eveneens uitermate ernstig is" 

Dat inderdaad zonder de behandeling de ziekte (o.a. diverse infecties) opnieuw zéér ernstig wordt ! 

Dat moeilijk kan voorgehouden worden dat verzoekster bij wie "genitale mutilatie met totale sectie van 

de clitoris" , "slaapproblemen met bedplassen, hopeloosheid met soms suïcidire ideaties en inferiliteit" is 

vastgesteld (zie attesten die werd aangebracht en blijken uit het schrijven van de adviserende arts dd 27 

mei 2013, niet lijdt aan een ernstige ziekte nu ook PTSS duidelijk is aangetoond. 

  

Dat meer nog in het medisch attest van dr L(…) dd 21/12/2011 staat : "Verergering van de klachten zou 

mogelijk zijn in geval van de terugkeer naar het land van oorsprong" 

 

Dat de adviserende arts enkel stelt dat PTSS niet levensbedreigend is meer nog : "Het vermelde risico 

op zelfdoding is inherent aan elke depressie, ...(midden blz 2). 

 

Dat dit ook de reden is waarom de aanvraag 9ter van verzoekster bij beslissing van 15 september 2010 

ontvankelijk werd verklaard hetgeen vanzelfsprekend niet het geval was voor een ziekte die niet ernstig 

is, immers behandeling was absoluut nodig en dit voor lange duur. 

 

Dat dit ook de reden is waarom artikel 9ter § 2 voorziet : "en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte 

dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt 

dat deze ziekte een reëel risico inhoudt op een onmenselijke behandeling in zijn land van herkomst ...” 

Zodat duidelijk door de bestreden beslissing artikel 9ter van de Vreemdelingwet en meer bepaald §2 

wordt geschonden. 

Zie tevens identieke beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 25 april 2013 (RvV 

103 810 - stuk 3) en 

Zie recent Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd 24 mei 2013 nr. 103 399 in de zaak nr 111 283 

(vanaf blz 5). 

 

Dat de verwerende partij hierme(e) tevens voorwaarden toevoegt aan haar bestreden beslissing en haar 

bevoegdheid te buiten gaat. 

 

Dat verzoekster zich wel degelijk kan en mag beroep(en) op de richtlijn 2004/38/EG nu deze weliswaar 

werd omgezet in nationaal Belgisch recht, met name de Vreemdelingenwet maar verzoeker als 

particulier inzake moet vaststellen dat de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn 

wat blijkt uit o.m. de schending van artikel 3 van het EVRM.” 

 

 Dienaangaande wijst de Raad er op dat in de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen (II) expliciet wordt gesteld dat “in de synthesememorie […] geen nieuwe 

middelen [kunnen] aangevoerd worden” (Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). De wetgever 

heeft dit standpunt uitdrukkelijk in de wet opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid van de 

vreemdelingenwet te voorzien dat de Raad uitspraak doet op basis van de synthesememorie “zonder 

afbreuk te doen aan artikel 39/60” van dezelfde wet dat bepaalt dat “geen andere middelen mogen 

worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn”. Het begrip ‘nieuw 

middel' geldt ook voor de nieuwe uiteenzetting van het middel waardoor de verzoekende partij een 

nieuwe feitelijke grondslag geeft aan het middel (cf. RvS 26 februari 2013, nr. 222.647; RvS 10 mei 

2012, nr. 219.287; RvS 15 december 2011, nr. 216.885; RvS 19 september 2011, nr. 215.199; RvS 19 
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september 2011, nr. 215.197; RvS 19 september 2011, nr. 215.200; RvS 3 mei 2010, nr. 203.574; RvS 

23 december 2009, nr. 199.259; RvS 13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 april 2007, nr. 170.187; RvS 

26 juni 2003, nr. 121.005). Enkel wanneer het middel onmogelijk in het inleidende verzoekschrift kon 

worden uiteengezet daar de grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen, kan hiervan 

worden afgeweken. In dit geval moeten dergelijke middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de 

procedureregeling voorziene processtuk worden opgeworpen.   

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 39/81 van de vreemdelingenwet niet toelaat dat in de 

synthesememorie voor het eerst nieuwe “middelen”, dit is een voor het eerst in de synthesememorie 

aangevoerde schending van een rechtsregel alsook een nieuwe en verschillende feitelijke uiteenzetting 

omtrent de wijze waarop een rechtsregel wordt geschonden, worden aangewend. Het toelaten van 

nieuwe rechtsmiddelen of een nieuwe uiteenzetting over de wijze waarop een reeds in het inleidend 

verzoekschrift aangevoerde rechtsregel wordt geschonden, zou overigens de gelijkheid der partijen in 

het gedrang brengen daar de verwerende partij alsdan niet de kans heeft gekregen om op het nieuwe 

middel schriftelijk te repliceren. Bovendien is één en ander niet te verzoenen met de uitdrukkelijke 

bepaling van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet dat de verzoekende partij de mogelijkheid biedt om 

een synthesememorie neer te leggen “waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat”.  

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoekster in de synthesememorie niet op ontvankelijke 

wijze voor het eerst een nieuwe juridische of feitelijke grondslag kan geven aan de vordering tenzij 

aannemelijk wordt gemaakt dat deze grondslag slechts na het indienen van het verzoekschrift aan het 

licht is kunnen komen.   

 

De synthesememorie kan niet worden aangewend om eventuele leemtes van het inleidend 

verzoekschrift, al dan niet op zicht van het verweer in de nota met opmerkingen, aan te vullen. 

Dergelijke aanvullingen zijn niet verzoenbaar met de duidelijke bepaling van artikel 39/81 van de 

vreemdelingenwet dat enerzijds voorziet in een samenvatting van alle aangevoerde middelen en er 

anderzijds uitdrukkelijk op wijst dat geen nieuwe middelen mogen worden uiteengezet in dit 

procedurestuk.  

 

Ter terechtzitting werd de advocaat van de verzoekster uitgenodigd om een standpunt in te nemen 

omtrent de vraag of de thans ingediende synthesememorie voldoet aan de vereisten van de 

synthesememorie zoals bepaald in artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet. De advocaat van 

de verzoekster stelde hierop dat de synthesememorie geen nieuwe argumentatie als dusdanig bevat 

maar wel een reactie op de nota met opmerkingen.   

 

Evenwel kan uit de boven geciteerde uiteenzettingen in de synthesememorie niet worden afgeleid dat zij 

een daadwerkelijke repliek omvat op deze of gene argumentatie in de nota met opmerkingen. De 

verzoekster verwijst weliswaar naar een gedeelte van de nota met opmerkingen, maar voegt daaraan 

een nieuwe uiteenzetting toe in het kader van het aangevoerde middel. Er dient te worden vastgesteld 

dat de verzoekster van de verwijzing naar de nota met opmerkingen ten dele gebruik maakt om het 

middel vervolgens uit te breiden met een aantal nieuwe feitelijke uiteenzettingen, met name waar zij stelt 

dat de ziekte zonder behandeling opnieuw zeer ernstig wordt en waarbij de verzoekster slechts eerst in 

de synthesememorie ook concreet ingaat op haar ziektebeeld en de desbetreffende medische attesten.  

De verzoekster maakt niet aannemelijk dat de grondslag van deze nieuwe feitelijke uiteenzettingen pas 

na het indienen van het verzoekschrift aan het licht is gekomen. De Raad wijst er op dat dergelijke 

aanvullingen op het in het verzoekschrift aangevoerde middel niet stroken met het bepaalde in artikel 

39/81 van de vreemdelingenwet, zoals hierboven reeds uitvoerig besproken. De synthesememorie kan 

door de verzoekster niet worden aangewend om de leemtes uit het verzoekschrift verder aan te vullen 

en om aan het middel een nieuwe wending te geven.  

 

Voor het overige kunnen de nieuwe uiteenzettingen in de synthesememorie worden beschouwd als een 

verdere verduidelijking van de reeds in het verzoekschrift aangevoerde kritiek, al dan niet als repliek op 

het verweer in de nota met opmerkingen.    

 

Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat een loutere herneming met daarbij nog een beperkte 

uitbreiding, al dan niet in repliek op het verweer in de nota met opmerkingen, onmogelijk een 

samenvatting van de aangevoerde middelen kan uitmaken zoals bedoeld in artikel 39/81, vijfde lid van 

de vreemdelingenwet. Immers moet in de eerste plaats aan de wettelijke vereiste om een 

synthesememorie in te dienen waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat, zijn voldaan. 

Indien aan deze voorwaarde is voldaan, dan sluit de wet niet uit dat de verzoekster tevens een repliek 
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geeft op het verweer in de nota met opmerkingen, doch in elk geval dient de synthesememorie te 

beantwoorden aan artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet en dient zij dus de aangevoerde 

middelen samen te vatten.  

 

De Raad kan bijgevolg slechts vaststellen dat geen wetsconforme synthesememorie werd neergelegd. 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zesde lid van de vreemdelingenwet wordt het ontbreken van het vereiste 

belang vastgesteld. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


