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 nr. 177 913 van 18 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  

 

tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

29 maart 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

11 februari 2016 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 en tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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 het arrest nr. 171 622 van 11 juli 2016 waarbij de vordering tot het horen bevelen van voorlopige 

maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gezien de vraag tot voortzetting van de procedure ingediend op 22 juli 2016. 

 

Gelet op de beschikking van 15 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen dienen op 14 juni 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), in functie van de 

aandoening van de eerste verzoekende partij. 

 

Op 11 februari 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.06.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:  

G., M. (...) (R.R.:(...))  

geboren te Martuni op (...).1961 

G., P. (...) (R.R.:(...))  

geboren te Astghadzor op (...).1959  

 

G., T. (...) (R.R.:(...))  

geboren te Martuni op (...).1987  

G., D. (...) 

geboren op (...).2012  

 

G., H. (...) (R.R.:(...))  

geboren te Martuni op (...).1988  

 

adres: (...) 

nationaliteit: Armenie 

 

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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is.  

Reden(en):  

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.  

De aangehaalde medische elementen voor G.M. (...) werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie 

medisch advies dd.09.02.2016 onder gesloten omslag in bijlage)  

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

Eveneens op 11 februari 2016 wordt aan elk van de verzoekende partijen een bevel om het 

grondgebied te verlaten uitgereikt. Dit zijn de tweede, derde, vierde en vijfde bestreden beslissing. 

 

De motieven van de tweede bestreden beslissing, die betrekking heeft op de eerste verzoekende partij, 

luiden als volgt: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: G., M. (...) 

(...)  
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:niet in het bezit van een geldig visum” 

De motieven van de derde bestreden beslissing, die betrekking heeft op de tweede verzoekende partij, 

luiden als volgt: 

 

“De mevrouw, 

Naam + voornaam; G., P. (...) 

(...)  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort” 

De motieven van de vierde bestreden beslissing, die betrekking heeft op de derde verzoekende partij, 

luiden als volgt: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: G., H. (...)  

(...) 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België̀ te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die net schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

° Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort” 

De motieven van de vijfde bestreden beslissing, die betrekking heeft op de vierde verzoekende partij, 

luiden als volgt: 

 

“De mevrouw, 

Naam + voornaam: G., T. (...)  

(...) 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wel: 

van115 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig nationaal 

paspoort” 

Op 29 maart 2016 dienen de verzoekende partijen een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in tegen de bestreden beslissingen, gekend onder het rolnummer RvV 186 435. 

 

Op 7 juli 2016 dienen de verzoekende partijen een vordering in om voorlopige maatregelen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid te horen bevelen inzake de vordering tot schorsing van de bestreden 

beslissingen. 

 

Op 11 juli 2016 bij arrest nr. 171 622 verwerpt de Raad voornoemde vordering tot het bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen in het beschikkend gedeelte van hun verzoekschrift vragen “kosten als 

naar recht” en de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partijen 

te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Uit het schrijven van de verwerende partij van 19 september 2016 blijkt dat er sprake is van een 

repatriëring op 27 juli 2016 en een ambtshalve afvoering op 25 augustus 2016. Gevraagd de situatie te 

verduidelijken, wordt een verslag van vertrek overgemaakt met betrekking tot de eerste en tweede 

verzoekende partij, waaruit blijkt dat zij op 27 juli 2016 met succes werden gerepatrieerd naar Armenië. 

De derde en vierde verzoekende partij zouden op 12 juli 2016 ontsnapt zijn uit de ter beschikking 

gestelde FITT woning en werden op 25 augustus 2016 van ambtswege afgevoerd. Zij werden niet 

gerepatrieerd. 

 

3.2. De Raad dient erop te wijzen dat artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat:  

 

“De beroepen bedoeld in artikel 39/2 kunnen voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of van een belang.”  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037).  

 

Opdat de verzoekende partijen een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij 

gegriefd zijn door de bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de 

bestreden beslissing moet aan de verzoekende partijen bovendien enig voordeel verschaffen en dus 

een nuttig effect sorteren.  
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Bovendien dient erop gewezen te worden dat het actueel karakter van het belang inhoudt dat het belang 

moet voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het beroep tot nietigverklaring als op 

het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over het beroep (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die 

Keure, 1996, nr. 254.)  

 

De Raad wijst erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet in een procedure waarbij de in 

België verblijvende vreemdeling een machtiging tot verblijf om medische redenen kan aanvragen. In 

casu verblijft de eerste verzoekende partij in functie van wie een aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend niet meer in 

België waardoor de verzoekende partijen hoegenaamd niet in aanmerking komen voor de voormelde 

procedure voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit het verslag van vertrek blijkt dat de 

eerste en tweede verzoekende partij op 27 juli 2016 werden gerepatrieerd. De vernietiging van de 

eerste bestreden beslissing kan aan de verzoekende partijen geen voordeel meer verschaffen, nu de 

eerste verzoekende partij op wiens medische problematiek de aanvraag is gesteund niet meer in België 

verblijft en de aanvraag geen adresvermelding meer bevat van de “effectieve verblijfplaats van de 

vreemdeling in België”, zoals vereist in artikel 9ter, §1, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet.  

 

Ter terechtzitting stelt de raadsman van de verzoekende partijen zich hieromtrent te gedragen naar de 

wijsheid. De verwerende partij stelt zich aan te sluiten bij de bemerkingen van de Raad.  

 

De Raad besluit dat de verzoekende partijen het beoogde doel, een gegrondverklaring van hun 

aanvraag, niet meer kunnen verkrijgen (RvS 21 december 2012, nr. 221.898).  

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wegens gebrek aan actueel belang in zoverre het is 

gericht tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

3.3. Gelet op de repatriëring van de eerste en tweede verzoekende partij, rijst de vraag naar het actueel 

belang in zoverre het beroep gericht is tegen de tweede en derde bestreden beslissing, namelijk de aan 

de eerste en tweede verzoekende partij uitgereikte bevelen om het grondgebied te verlaten. Deze 

bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten hebben volledige uitvoering gekregen en zijn uit het 

rechtsverkeer verdwenen. Immers betekent het feit dat eerste en tweede verzoekende partij het 

grondgebied hebben verlaten dat deze bevelen werd uitgevoerd en aldus uit het rechtsverkeer zijn 

verdwenen, zodat dient vastgesteld te worden dat het beroep in genoemde mate zonder voorwerp is 

geworden en om deze reden onontvankelijk lijkt.  

 

Ter terechtzitting stelt de raadsman van de verzoekende partijen dat de bevelen werden uitgevoerd en 

het beroep wat de bevelen betreft zonder voorwerp is. De verwerende partij sluit zich opnieuw aan bij de 

bemerkingen van de Raad. 

 

3.4. Blijkens de gegevens verstrekt door de verwerende partij werden de derde en vierde verzoekende 

partij van ambtswege afgevoerd op 25 augustus 2016. 

 

De Raad dient er op te wijzen dat artikel 39, § 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het vreemdelingbesluit) het volgende bepaalt:  

 

“§ 7. De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.”  

 

Ter terechtzitting werd aan de advocaat van de verzoekende partijen gevraagd of deze met betrekking 

tot de derde en vierde verzoekende partij een begin van bewijs kon leveren dat het vermoeden van 

artikel 39, § 7 van het vreemdelingenbesluit kan weerleggen. De advocaat van de verzoekende partijen 

geeft aan geen elementen te kunnen aanbrengen die het vermoeden kunnen weerleggen en stelt zich in 

deze naar de wijsheid te gedragen. De verwerende partij sluit zich opnieuw aan bij de bemerkingen van 

de Raad. Het vermoeden van artikel 39, §7 van het vreemdelingenbesluit wordt zodoende op geen 

enkele wijze ontkracht.  
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Er moet dan ook, gelet op de afvoering van ambtswege d.d. 25 augustus 2016 en in toepassing van 

artikel 39, § 7 van het vreemdelingenbesluit, worden aangenomen dat de derde en vierde verzoekende 

partij het land hebben verlaten.  

 

Uit wat voorafgaat volgt dat ook voor de derde en vierde verzoekende partij geen sprake is van een 

voortdurend en actueel belang bij hun beroep.  

 

Aldus is het beroep eveneens onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang in 

zoverre het is gericht tegen de vierde en vijfde bestreden beslissing.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


