
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 128 902 van 8 september 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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 28 februari 2014 heeft 

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

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 van 23 december 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 19 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. GUTIERREZ DIAZ 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 27 juli 2011 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.2. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nam op 31 januari 2012 een 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming. 

 

1.3. De ambtenaar-geneesheer verleende op 18 december 2013 een medisch advies. 
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1.4. De gemachtigde nam op 23 december 2013 een beslissing houdende de ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de vreemdelingenwet. Dit is de 

thans bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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 A, H J. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 18.12.2013 (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, Irak.  

 

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 verblijf. 

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)". 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit een brief van de gemeente Malmédy aan de Dienst Vreemdelingenzaken van 4 juli 2014 blijkt 

dat de verzoekende partij reeds op 2 april 2014 vrijwillig is teruggekeerd naar haar land van herkomst. 

Dit stuk bevindt zich in het administratief dossier.  

 

2.2. Artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) luidt als volgt: 

 

“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.”  

 

2.3. Als algemene regel geldt dat het aan de verzoekende partij toekomt het bestaan van een belang 

aan te tonen en eventuele twijfel daaromtrent weg te nemen (RvS 5 juli 1990, nr. 35400; RvS 5 maart 

1991, nr.36558; RvS 24 september 1991, nr. 37685; RvS 18 januari 1993, nr. 41599; RvS 27 september 

1995, nr. 55429). Dit belang dient te bestaan tot op het moment van de uitspraak (RvS 26 november 

1985, nr. 25907). 

 

2.4. De verzoekende partij zet in haar verzoekschrift niet uiteen welk belang zij heeft bij de eventuele 

schorsing van de tenuitvoerlegging en eventuele vernietiging van de bestreden beslissing (RvS 28 april 

1976, nr. 17583). Te meer nu blijkt dat hij reeds op 2 april 2014 expliciet op vrijwillige basis is 

teruggekeerd naar zijn land van herkomst. De bestreden beslissing bevatte geen 

verwijderingsmaatregel en betrof enkel de vaststelling van de ongegrondheid van verzoekers aanvraag 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers vrijwillig vertrek strookt bovendien 

niet met zijn betoog dat een terugkeer naar zijn land van herkomst medisch onmogelijk is. 

 

2.5. De nietigverklaring van de bestreden beslissing moet aan de verzoekende partij enig voordeel 

verschaffen, een nuttig effect ressorteren (RvS 8 juli 1952, nr. 1726; RvS 2 juli 1985, nr. 25547; RvS 7 

november 1985, nr. 25821). Nu verzoeker vrijwillig is vertrokken heeft hij blijk gegeven geen dergelijk 

voordeel meer na te streven. De Raad herhaalt dat het belang dient te bestaan tot op het moment van 

de uitspraak (RvS 26 november 1985, nr. 25907). 

 

2.6. De verzoekende partij heeft derhalve geen belang bij de eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissing. Het beroep is onontvankelijk. 
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3. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 acht september tweeduizend veertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


