
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 138 287 van 11 februari 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER , 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 8 april 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 

februari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, en van de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten van dezelfde datum, beide ter kennis gebracht op 13 maart 2014. 

 

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 12 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 januari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ALDELHOF, die loco advocaat B. SOENEN 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 

 

Verzoeker verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, geboren te Lagos op (…)1977. 

 

Op 8 februari 2013 en 11 september 2013 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd aangevuld op 13 mei 2013 en 12 september 2013. 

 

Op 5 februari 2014 verklaarde verweerder de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  
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Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.02.2013 en 

11.09.2013 met aanvullingen d.d. 13.05.2013 en 12.09.2013 werd ingediend door : 

K., O. K. (R.R: …) 

nationaliteit: Nigeria geboren te Lagos op (…)1977 adres: (…) 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Het feit dat betrokkene niet over een niet-precaire verblijfstitel beschikt voor eender welk derde land kan 

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien aan betrokkene niet gevraagd 

wordt zich te begeven naar een derde land. In Nigeria is er een Belgische vertegenwoordiging gevestigd 

zodat hij een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9, al 2 van de wet van 15/12/1980 dient in 

te dienen bij de Belgische Ambassade te Abuja. 

Betrokkene haalt aan dat hij een duurzame liefdesrelatie zou hebben met mevrouw P.V. Ook dit element 

kan echter niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De verplichting om de aanvraag 

in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel 

een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft. Deze wet was een enige en unieke operatie, de 

criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tôt 

regularisatie op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij duurzaam lokaal 

verankerd zou zijn, dat hij zich heeft aangemeld bij het Huis van het Nederlands te Gent met het oog op 

het volgen van taalcursussen Nederlands, dat hij een ruime vrienden- en kennissenkring heeft 

opgebouwd, dat hij verschillende geloofsbrieven kan voorleggen en dat hij een ruime vrienden- en 

kennissenkring zou hebben opgebouwd- hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase 

niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Op 5 februari 2014 nam verweerder de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13).  

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

De heer:[…] 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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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 op grand van volgende feiten: 

X 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: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort en visum.” 

 

Op 14 april 2014 maakte verzoeker het voorwerp uit van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole. Op diezelfde dag nam verweerder ten aanzien van verzoeker een beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies) en tevens een beslissing houdende een inreisverbod van twee jaar (bijlage 

13sexies).  

 

Op 16 juni 2014 werd verzoeker gerepatrieerd.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

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

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Met betrekking tot de samenhang 

 

In zijn nota met opmerkingen werpt verweerder een exceptie van onontvankelijkheid op van het beroep 

tegen de tweede bestreden beslissing, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten wegens gebrek 

aan samenhang met de eerste bestreden beslissing. Verweerder merkt op dat aan de eerste en tweede 

bestreden beslissing andere feitelijke en juridische motieven ten grondslag liggen. Nu de bestreden 

rechtshandelingen een verschillend belang voor verzoeker vertonen, zou het beroep moeten geacht 

worden gericht te zijn tegen de belangrijkste beslissing. Nu verzoeker de beslissing omtrent de 

regularisatieaanvraag het eerst in zijn verzoekschrift heeft vermeld, moet deze volgens verweerder 

geacht worden de belangrijkste beslissing te zijn. Bijgevolg zou het beroep slechts ontvankelijk zijn ten 

aanzien van de beslissing waarin de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard.  

 

De Raad stelt dat het in het belang van een goede rechtsbedeling in principe aangewezen is voor elke 

vordering een afzonderlijk geding aan te spannen, om zo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een 

vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 1984, nr. 24.635). Het is hierbij 

eveneens aangewezen dat een verzoeker die verschillende administratieve rechtshandelingen aanvecht 

in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft waarom het naar zijn mening aangewezen is die 

verschillende handelingen in één verzoekschrift te bestrijden (RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). Het 

komt daarbij echter uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke behandeling van 

verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, 

nr. 67.627).  

 

In casu oordeelt de Raad dat de gezamenlijke behandeling van de beroepen tegen de bestreden 

beslissingen die op dezelfde datum en door dezelfde attaché werden genomen, het vlot verloop van het 

geding niet in de weg staat. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3.2. Met betrekking tot de repatriëring 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) ter zitting de vraag 

naar het actuele belang van verzoeker bij het voorliggende beroep, nu blijkt dat verzoeker werd 

gerepatrieerd. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang.  
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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 hij een belang zou hebben bij de 

vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel 

ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet verzoeker bovendien enig voordeel 

verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 14 april 2014 een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering ontving (bijlage 13septies) en tevens een 

inreisverbod van 2 jaar (bijlage 13sexies). Op basis van informatie verkregen van verweerder met 

toepassing van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet blijkt dat verzoeker op 16 juni 2014 naar de 

luchthaven werd gebracht en dat verzoeker zonder verzet is vertrokken.  

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziet in een procedure die toelaat om, wanneer er zich 

buitengewone omstandigheden voordoen, een verblijfsmachtiging in België aan te vragen en af te 

geven. Nu verzoeker zich echter niet langer op het Belgische grondgebied bevindt, is de discussie 

omtrent de al dan niet bestaande noodzaak om de aanvraag in België in te dienen in plaats van bij de 

Belgische bevoegde diplomatieke of consulaire post in het herkomstland niet langer aan de orde. 

Aangezien verzoeker een visumplichtige vreemdeling is die in het buitenland verblijft, zal hij hoe dan ook 

een beroep moeten doen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post om de nodige binnenkomst- 

en verblijfsdocumenten te verwerven en blijkt niet dat verzoeker nog enig actueel belang heeft bij de 

vernietiging van de bestreden beslissing (RvS 13 augustus 2002, nr. 109.731). 

 

Wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, blijkt dat dit bevel door verzoekers repatriëring op 

16 juni 2014 volledige uitvoering kreeg. Nu dit bevel maar éénmalig kan worden uitgevoerd, heeft 

verzoeker in principe geen actueel belang meer bij de procedure, tenzij een schending van een hogere 

rechtsnorm alsnog het belang zou kunnen actueel houden (RvS 13 december 2011, nr. 216.837).  

 

Een verzoeker die zijn belang bij het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad zou willen 

bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor zijn proces tonen. Wanneer zijn 

belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet hij daarover standpunt innemen 

en het actuele karakter van zijn belang aantonen (RvS 18 december 2012, nr. 221.810). 

 

Het gegeven van de repatriëring werd ter zitting aan een tegensprekelijk debat onderworpen. De 

raadsman van de verzoeker betwist dit gegeven ter terechtzitting niet en stelt expliciet geen belang 

meer te hebben.  

 

Het beroep is derhalve in zijn geheel onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


