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 nr. 114 776 van 29 november 2013 

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie 

van 24 januari 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. De bestreden beslissing werd aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 11 februari 2013. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 november 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. NUYTENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster heeft de Iraakse nationaliteit. 

 

Op 11 maart 2009 diende verzoekster met haar echtgenoot I.A.F. een asielaanvraag in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Op 3 juli 2009 diende verzoeksters echtgenoot een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  
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Op 19 augustus 2009 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming toe te kennen. Hiertegen dienden verzoekster en 

haar echtgenoot een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Bij arrest nr. 35 478 van 8 december 2009 bevestigde de Raad de weigeringsbeslissing van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tegen dit arrest diende de echtgenoot 

van verzoekster cassatie in. 

 

Bij beschikking nr. 5300 van 9 februari 2010 verklaarde de Raad van State het cassatieberoep ingesteld 

door de echtgenoot van verzoekster ontoelaatbaar. 

 

Op 18 juni 2010 werd de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, welke werd 

ingediend op 3 juli 2009, ontvankelijk verklaard. 

 

Op 11 januari 2013 verstrekte de arts-adviseur zijn advies. 

 

Op 24 januari 2013 verklaarde verweerder de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond. Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.07.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

I., A. F. (R.R.: […]) geboren te K. op […] 

A., K. R. (R.R.: […]) geboren te K. op […] 

+zoon die op ander adres woont 

I., K. A. (R.R.:[…]) geboren te K. op […] Nationaliteit: Irak 

[…] 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 12.04.2010 deel ik u mee dat dit verzoek 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. 

Er worden medische elementen aangehaald voor I., A. F. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 11.01.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde 

medische elementen niet weerhouden konden worden. 

Er worden ook medische elementen aangehaald voor A., K. R. De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 11.01.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden. 

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 

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). 

Gezien de asielprocedure van betrokkenen I., A. F. en A., K. R. nog lopende is, verzoek ik u het attest 

van immatriculatie dat aan betrokkenen werd afgegeven verder te verlengen tot nadere berichtgeving 

over de asielprocedure.” 

 

Bij arrest nr. 106 646 van 12 juli 2013 vernietigde de Raad de thans bestreden beslissing als gevolg van 

het verzoek tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring die werden ingediend door de echtgenoot 

van verzoekster tegen de thans bestreden beslissing, waarvan hij eveneens het voorwerp uitmaakte. 
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2. Over de ontvankelijkheid  

 

Verzoekster legt ter terechtzitting het arrest nr. 106 646 voor van de Raad van 12 juli 2013, waardoor de 

thans bestreden beslissing van 24 januari 2013, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard, wordt vernietigd. 

 

De Raad benadrukt dat de vernietiging van de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de thans 

aangevochten akte met retroactieve kracht uit het rechtsverkeer verdwijnt en dus wordt geacht nooit te 

hebben bestaan. De vernietiging van de bestreden beslissing ontneemt per definitie het voorwerp aan 

het annulatieberoep. Het beroep tot nietigverklaring is zonder voorwerp en dient te worden verworpen.  

 

3. Korte debatten  

 
Het beroep is onontvankelijk. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

dertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 

 


