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 nr. 186 894 van 16 mei 2017 

in de zaak RvV X II 
 
 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Israëlische nationaliteit te zijn, op 23 maart 2015 
hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 februari 2015 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, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, aan de verzoekende partijen ter kennis 
gebracht op 24 februari 2015. 
 
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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 maart 2015 met refertenummer 
X 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 20 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 mei 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. SAMPERMANS 
verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 
verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Op 6 januari 2009 dienen verzoekers 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, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) in. 

 

Deze aanvraag wordt ontvankelijk verklaard en verzoekers worden in het bezit gesteld van een attest 

van immatriculatie. 
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Op 4 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 4 juli 2012 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 162 554 van 23 februari 

2016 wordt de beslissing van 4 juli 2012 inzake de ongegrondverklaring van de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet vernietigd. 

 

Op 3 juli 2013 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet.  

 

Op 23 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van verzoekers de 

beslissingen waarbij deze aanvraag onontvankelijk verklaard wordt.  

 

Op 23 september 2013 worden ten opzichte van verzoekers bevelen om het grondgebied te verlaten 

genomen. 

 

Bij arrest van de Raad nr. 125 253 van 6 juni 2014 wordt het beroep tegen deze beslissingen van 23 

september 2013 verworpen. 

 

Op 12 januari 2015 dienen verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 12 januari 2015 dienen verzoekers tevens een nieuwe aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Op 2 februari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond is. Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.01.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

S., S. (RR: xxx) 

Geboren te T. op (…)2013  

K., M. (RR: xxx) 

Geboren te T. op (…)1969 + kind 

S., J. (RR: xxx) 

Geboren te E. op (…)1999  

Nationaliteit: Israël 

Adres: (…) 

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. 

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. 

Er worden medische elementen aangehaald voor S., S. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

27.01.2015 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Israël. 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

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 
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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).” 

 

Op 2 februari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat de aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

 

Op 10 maart 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris, na vernietiging van de beslissing van 
4 juli 2012, een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet van 6 januari 2009, ongegrond wordt verklaard. 
 
Op 10 maart 2016 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 
verlaten.  
 
Deze beslissingen van 10 maart 2016 worden aangevochten middels het beroep gekend onder het 
rolnummer 187 958. 
 
2. Over de rechtspleging 
 
2.1 Artikel 39/68-3, § 2 en § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  
 
“§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 
genomen op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 
op basis van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 
verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 
tenzij zij haar belang aantoont.  
§ 3. Indien de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter oordeelt dat paragraaf 1 of paragraaf 
2 van toepassing is, vermeldt hij dit in de beschikking zoals voorzien in, naar gelang het geval, artikel 
39/73, § 2, of 39/74.”  
 
Voormelde bepaling is, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wat betreft de procedure voor de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen ook van toepassing op “aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden 
ingediend op grond van ofwel artikel 9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de 
datum van inwerkingtreding van deze wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigerings-
beslissingen, waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van 
deze wet.”  
 
2.2. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekers twee ontvankelijke verzoekschriften 
hebben ingediend tegen twee verschillende beslissingen inzake aanvragen op grond van artikel 9ter van 
de vreemdelingenwet: 
 
- het beroep met rolnummer 169 854 tegen de beslissing van 2 februari 2015 waarbij een aanvraag 
ongegrond wordt verklaard; 
- het beroep met rolnummer 187 958 tegen de beslissing van 10 maart 2016 waarbij een aanvraag 
ongegrond wordt verklaard. 
 
Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de vreemdelingenwet worden verzoekers derhalve, behoudens 
indien zij hun belang aantonen, geacht afstand te doen van voorliggend beroep dat zij op 23 maart 2015 
instelden tegen de beslissing van 2 februari 2015 waarbij hun aanvraag om tot een verblijf te worden 
gemachtigd, ongegrond wordt verklaard.  
 
Met toepassing van artikel 39/68-3, § 3 van de vreemdelingenwet werd in de beschikking van 20 april 
2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 mei 2017, opgenomen dat de kamervoorzitter van 
oordeel is dat artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet van toepassing is, zodat verzoekers in de 
mogelijkheid waren om voorafgaand aan de terechtzitting te bepalen of zij nog een belang hadden bij 
het beroep dat is gericht tegen een beslissing waarbij een aanvraag om, met toepassing van artikel 9ter 
van de vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, ongegrond wordt verklaard, 
terwijl zij ook een beroep instelden tegen een beslissing waarbij een latere aanvraag om machtiging tot 
verblijf op grond van dezelfde wetsbepaling als ongegrond werd afgewezen.   
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Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de vreemdelingenwet oordeelt de Raad op grond van het laatst 
ingediende verzoekschrift, met name in de zaak met rolnummer 187 958 en worden verzoekers geacht 
afstand te doen van het eerder ingediende beroep (huidig beroep), tenzij zij hun belang aantonen. 
 
Wat hun belang betreft in huidige zaak met rolnummer 169 854, gedraagt de advocaat van verzoekers 
ter zitting van 10 mei 2017 zich naar de wijsheid en verzet zij zich niet tegen de afstand in deze zaak. 
Zodoende wordt geen belang aangetoond en wordt de afstand in deze zaak vastgesteld. 
 
3. 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: 
 
Artikel 1 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Artikel 2 
 
De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


