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 nr. 115 761 van 16 december 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 Russische nationaliteit te zijn, op 22 mei 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) van 

1 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 11 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 10 september 2009 een asielaanvraag 

indient. Op 25 oktober 2011 neemt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

Op 17 november 2011 dient de verzoeker tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest nr. 76.497 van 5 maart 2012 weigert de Raad 

de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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1.2. Op 5 april 2012 dient de verzoeker samen met zijn vrouw en twee kinderen een aanvraag 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: 

vreemdelingenwet) in. 

Op 1 februari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij 

deze aanvraag ongegrond verklaard wordt. 

 

1.3. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die op 23 april 2013 ter kennis 

gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: de asielaanvraag werd door de RVV 

geweigerd” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van onontvankelijkheid op ten aanzien van de 

bestreden beslissing. 

 

Zij is van oordeel dat verzoeker het vereiste belang ontbeert bij het door hem ingediende beroep tot 

nietigverklaring ten aanzien van deze beslissing, gelet op zijn illegale verblijfssituatie en de gebonden 

bevoegdheid van de staatssecretaris.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of 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 partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

3.2. Artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door gewijzigd door de wet van 19 

januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 

2)), wet in werking getreden op 27 februari 2012, luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven : 
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(…)  

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

(…)” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde niet over enige 

appreciatiemogelijkheid beschikt wanneer de vreemdeling zich bevindt in één of meerdere van de in 1°, 

2°, 5°, 11° of 12° van deze bepaling bedoelde gevallen. Het gebruik van het woord “moet” duidt immers 

op een gebonden bevoegdheid van de staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

 

Zodoende zal de staatssecretaris of zijn gemachtigde verplicht zijn een bevel om het grondgrond te 

verlaten af te geven wanneer, in het desbetreffende geval, één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen van toepassing zijn. 

  

3.3. In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoeker zich in het 

geval van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bevindt, wat door de verzoeker geenszins 

wordt betwist.  

Gelet op voormelde gebonden bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt, 

dient er dan ook op gewezen te worden dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij een eventuele 

vernietiging van het thans bestreden bevel niet anders vermag dan in uitvoering van artikel  7, eerste lid, 

2° van de vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de verzoeker in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, een bevel om het grondgebied te verlaten 

af te geven. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan aan de verzoeker dan ook geen 

nut opleveren. 

Het betoog van verzoeker waarbij hij de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen kan in beginsel geen 

afbreuk doen aan het hoger gestelde. 

 

3.4. Verzoeker verwijt de verwerende partij evenwel geen rekening te houden met het beroep dat hij op 

17 mei 2013 heeft ingesteld tegen de beslissing van de gemachtigde van 1 februari 2013 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van de 

verzoeker ongegrond verklaard werd. Hij houdt voor dat zowel in die beslissing als in de bestreden 

beslissing niet nagegaan werd of er een risico is voor de fysieke integriteit of voor een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen verzorging is. 

 

3.5. Verzoeker toont echter niet aan dat, en op grond van welke bepaling, hem geen bevel om het 

grondgebied te verlaten mocht worden afgeleverd omwille van het beroep tegen de beslissing van de 

gemachtigde inzake zijn aanvraag om medische regularisatie. Dit beroep heeft immers geen schorsende 

werking ten aanzien van het bestreden bevel en doet geen afbreuk aan het gestelde in de thans 

bestreden beslissing, met name dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 

bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

3.6. Een verzoekende partij dient aldus blijk te geven van een rechtstreeks belang op ieder ogenblik van 

de procedure gedurende de behandeling van het annulatieberoep tot de uitspraak daarover. 

 

De Raad merkt op dat het beroep van 17 mei 2013, waarnaar verzoeker verwijst, door de Raad werd 

afgewezen bij arrest nr. 115 760 van 16 december 2013, waarbij de Raad motiveerde dat het 

determinerend motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat bij de verzoeker geen aandoening 

meer kan worden weerhouden en er dan ook niet langer een risico voor het leven of de fysieke integriteit 

van de verzoeker is, wat door de verzoekers in het beroep niet op ernstige en concrete wijze betwist of 

weerlegd wordt. De Raad stelde meer bepaald: 

 

“3.6. Steunend op het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief 

van de bestreden beslissing erin dat bij de eerste verzoeker geen aandoening meer kan worden 

weerhouden. Uit een door de verzoekers voorgelegd medisch attest van 2 april 2012 blijkt dat de eerste 

verzoeker in april een zes maand durende behandeling tegen hepatitis C startte, waarvan de 

behandelingsduur inmiddels verstreken is. Vervolgens wordt in het medisch advies gemotiveerd: “De 

aandoening zoals vermeld in de bijgevoegde attesten houdt niet langer een risico in voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene.” In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden werd in de bestreden 
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beslissing dan ook wel degelijk gemotiveerd omtrent een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit van de eerste verzoeker. 

 

3.7. Daargelaten de vraag of het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ruimer is 

dan enkel ziektes die ‘een reëel risico inhouden voor het leven’ en artikel 3 van het EVRM, betwisten 

noch weerleggen de verzoekers in hun synthesememorie de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer 

dat uit het medisch dossier blijkt dat voor de eerste verzoeker niet langer een aandoening kan worden 

weerhouden. 

 

Verzoekers tonen niet aan dat de ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, 

noch dat het advies is gestoeld met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een 

incorrecte feitenvinding of dat een ernstige ziekte over het hoofd werd gezien.  

 

3.8. In casu betwisten en weerleggen verzoekers niet op ernstige en concrete wijze dit motief. Nu zij dit 

niet doen, verduidelijken zij niet welk belang zij hebben bij het onderdeel van het middel dat betrekking 

heeft op het risico op een onmenselijke en vernederende behandeling van de eerste verzoeker bij 

terugkeer naar het land van herkomst. Waar een behandeling reeds is afgelopen of waar uit het dossier 

de noodzaak aan een medische behandeling niet blijkt, kan alleszins niet worden aangenomen dat het 

kennelijk onredelijk is dat in casu niet nog eens werd nagegaan of een behandeling beschikbaar is in het 

land van herkomst. 

 

Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig betogen dat de ambtenaar-geneesheer een verder onderzoek 

naar het risico op een onmenselijke en vernederende behandeling van de eerste verzoeker bij terugkeer 

naar het land van herkomst diende te voeren, gelet op het feit dat uit het medisch dossier blijkt dat geen 

aandoening meer kan weerhouden worden. 

 

3.9. Verzoekers tonen bijgevolg niet aan dat op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze door de 

ambtenaar-geneesheer werd geoordeeld dat de aangehaalde medische elementen niet langer kunnen 

weerhouden worden en dat uit de beschikbare medische gegevens geen aandoening blijkt die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch een aandoening 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. 

  

Aldus tonen de verzoekers niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijke onredelijke wijze 

de aanvraag ongegrond heeft verklaard, daar het aangehaalde medisch probleem niet weerhouden kan 

worden 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 artikel 187 van de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen.  

 

Er wordt geen schending van de materiële motiveringsplicht aangetoond. 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden.” 

 

 

 

3.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat de door verwerende partij opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid 

dient te worden aangenomen.  

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring is bijgevolg onontvankelijk 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel. 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend dertien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


