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 nr. 172 431 van 27 juli 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 10 februari 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 4 

september 2013 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 wordt verklaard. 

 

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 21 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2016. 

 

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 26 mei 2016, waarbij de zaak wordt 

uitgesteld naar de terechtzitting van 29 juni 2016. 
 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 april 2012 dient de verzoekende partij bij de Belgische overheid een asielaanvraag in. 

 

Zij werd opgeroepen zich aan te bieden op 8 mei 2012, maar gaf hier geen gevolg aan. Derhalve werd 

zij geacht afstand te doen van haar asielaanvraag. 
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Op 14 mei 2012 dient de verzoekend partij een aanvraag in tot 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: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 21 juni 2012 wordt te Lier een attest van inontvangstneming afgeleverd. 

 

Op 22 juni 2012 doet de verzoekende partij een verklaring van wettelijke samenwoning met mevrouw 

K.S., van Belgische nationaliteit. 

 

Op dezelfde dag, onder een bijlage 19ter, dient de verzoekende partij een eerste aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van wettelijk 

samenwonende partner. 

 

Op 4 september 2012 treedt de verzoekende partij te Lier in het huwelijk met mevrouw K.S. 

 

Op 14 december 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

weigering van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Op 28 december 2012, onder een bijlage 19ter, dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van 

echtgenoot. 

 

Op 21 juni 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 25 juni 2013, onder een bijlage 19ter, dient de verzoekende partij een derde aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot. 

 

Op 6 augustus 2013 doet de verzoekende partij afstand van die aanvraag omdat haar zoon ondertussen 

geboren is. 

 

Op 6 augustus 2013, onder een bijlage 19ter, dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van bloedverwant 

in de opgaande lijn. 

 

Op 4 september 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij 

de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is 

de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.05.2012 werd 

ingediend door : 

 

B., R. […]  

 

geboren te Sialkot op 08.12.1984 

nationaliteit: Pakistan 

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. 

 

Betrokkene beroept zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op de instructie 

van 19.07.2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en 9bis van de wet van 15.12.1980. Hierbij 

dient echter opgemerkt te worden dat deze instructie vernietigd werd door de Raad van State (Raad van 

State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) Bijgevolg zijn de criteria van 

hogergenoemde instructie niet meer van toepassing. 
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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 sinds april 2012 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands zou leren, 

zou willen instaan voor zijn eigen inkomen, werkbereid zou zijn, een huurovereenkomst voorlegt van 

datum 22.01.2008, een vrienden- en kennissenkring zou hebben uitgebouwd en getuigenverklaringen 

voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 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. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene zich steeds goed gedragen heeft in België en 

nooit enige inbreuk heeft gepleegd tegen de openbare orde of veiligheid opgemerkt te worden dat van 

alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van. 

kracht zijnde wetgeving. 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Hij diende op 16.04.2012 een 

asielaanvraag in, die op 30.05.2012 werd afgesloten door de Dienst Vreemdelingenzaken gezien 

betrokkene geacht werd afstand te doen van zijn asielaanvraag. De duur van de procedure - namelijk 1 

maand en 14 dagen - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Betrokkene verklaart in zijn regularisatieaanvraag dat hij een langdurige relatie heeft met mevrouw K., 

S. […] die over de Belgische nationaliteit beschikt. Ter staving hiervan legt hij op haar naam een 

belastingaangifte en loonbrieven alsook een kopie van hun mailverkeer en foto’s van betrokkene en zijn 

partner. Er dient opgemerkt te worden dat om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het 

kader van de wet van 12.12.1980 betreffende de gezinshereniging. Het recht op verblijf in het kader 

hiervan werd echter reeds afgewezen op 21.06.2013. Bijgevolg vormt dit geen buitengewone 

omstandigheid waarom betrokkene geen machtiging tot verblijf zou kunnen aanvragen in het land van 

herkomst. 

Wat betreft het feit dat de partner van betrokkene niet naar Pakistan zou kunnen verhuizen en de 

vermeende schending van art. 8 EVRM kan worden opgesteld 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 en impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder bescherming van 

art.8.” 

 

2.Over de ontvankelijkheid 

 

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

in artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118), blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (zie onder meer: RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037).  

 

Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker en 

actueel nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

haar tevens een direct, persoonlijk, wettig, zeker en actueel voordeel verschaffen.  

 

Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 
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het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens aannemelijk maken dat 

de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert.  

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang, komt het de verzoekende partij toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat zij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

Ter terechtzitting van 26 mei 2016 wordt de advocaat van de verzoekende partij erop gewezen dat de 

verzoekende partij op 19 oktober 2015 van ambtswege uit het register werd afgevoerd. Ten gevolge van 

de ambtswege afvoering wijst de waarnemend voorzitter op artikel 39, §7, van het koninklijk besluit van 

8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingbesluit), dat het volgende bepaalt:  

 

“§ 7. De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.”  

 

Bijgevolg wordt aan de advocaat van de verzoekende partij gevraagd of deze een begin van bewijs kan 

leveren dat het vermoeden van artikel 39, §7, van het Vreemdelingenbesluit kan weerleggen. Om de 

advocaat van de verzoekende partij de kans te geven om een begin van bewijs te leveren om het 

bovenstaande te weerleggen, werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 29 juni 2016. Ter terechtzitting 

van 29 juni 2016 deelt de advocaat van de verzoekende partij mee dat zij de verzoekende partij heeft 

geschreven en telefonisch gecontacteerd, maar dat zij geen antwoord heeft gekregen. Ze stelt dat dit 

niet wil zeggen dat de verzoekende partij het grondgebied heeft verlaten, maar dat zij mogelijk verhuisd 

is.  

 

In casu moet er dan ook, mede gelet op de afvoering van ambtswege van 19 oktober 2015 en in 

toepassing van artikel 39, §7, van het Vreemdelingenbesluit, worden aangenomen dat de verzoekende 

partij het land heeft verlaten. Daarenboven ligt er geen begin van bewijs voor dat de verzoekende partij 

verhuisd is naar een andere gemeente in België. Uit de gegevenshistoriek van 17 mei 2016 blijkt 

daarenboven dat de verzoekende partij nooit haar kaart bij de gemeentediensten afgehaald heeft.  

 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis onontvankelijk wordt verklaard, kan de verzoeker dan ook geen voordeel 

meer opleveren (RvS 13 augustus 2002, nr. 109.731). De Raad dient op te merken dat het belang van 

verzoekende partij bij haar aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet erin bestaat 

haar verblijf in het Rijk een legaal karakter te verlenen (cf. RvS 25 mei 2005, nr. 144.961). Aangezien de 

verzoekende partij niet meer op het grondgebied van het Rijk verblijft, kan zij geen voordeel meer halen 

uit het door haar ingestelde beroep. Een aanvraag om machtiging tot verblijf, die ingediend wordt op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, veronderstelt ook het bestaan van buitengewone 

omstandigheden die verhinderen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van herkomst 

wordt ingediend. Wanneer de aanvrager zich nadien in het land van herkomst bevindt, quod in casu, zijn 

er per definitie geen buitengewone omstandigheden meer op grond waarvan hij niet naar het land van 

herkomst kan terugkeren om er zijn aanvraag in te dienen (cf. RvS 13 maart 2009, nr. 180.989). 

 

Ter terechtzitting wordt geen begin van bewijs aangebracht dat de verzoekende partij nog in België 

verblijft, nadat zij van ambtswege werd afgevoerd op 15 oktober 2015. Nu zij zich niet langer op het 

Belgisch grondgebied bevindt, is een afgifte van een verblijfsmachtiging, in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, in België in casu niet meer mogelijk. Een eventuele vernietiging van de thans 

bestreden beslissing kan de verzoekende partij in de gegeven omstandigheden dan ook geen voordeel 

meer opleveren (RvS 13 augustus 2002, nr. 109.731).  

 

Ter terechtzitting gevraagd naar het actueel belang bij het beroep, gelet op de vaststelling dat de 

verzoekende partij geen in België verblijvende vreemdeling meer is in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, stelt de advocaat van de verzoekende partij dat het niet uitgesloten is dat haar cliënt 

verhuisd is en dat de procedure lang geduurd heeft.   

 

Er dient te worden benadrukt dat het de verzoekende partij toekomt, wanneer er twijfel rijst omtrent haar 

belang, aan de Raad alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat zij in 

de concrete omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft.  
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Met haar algemeen en vaag betoog ter terechtzitting toont de verzoekende partij niet aan dat zij in de 

concrete omstandigheden van de zaak nog een belang bij de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing heeft. Er ligt geen begin van bewijs voor dat de verzoekende partij verhuisd is en alsnog in 

België verblijft. Het gegeven dat zij op 10 februari 2014 beroep aangetekend heeft tegen de bestreden 

beslissing, en dat haar zaak op de terechtzitting van 29 juni 2016 behandeld wordt, doet ook geen 

afbreuk aan hetgeen voorafgaat. Immers, nu zij zich niet langer op het Belgisch grondgebied bevindt, is 

een afgifte van een verblijfsmachtiging, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in 

België niet meer mogelijk. In dit verband wijst de Raad er voorts ook op dat de verzoekende partij door, 

zoals hierboven besproken, geen klaarheid te scheppen inzake haar actuele verblijfssituatie en door 

aldus de rechter haar medewerking te onthouden, blijk geeft van een gebrek aan belangstelling voor en 

belang bij het ingediende beroep tegen de bestreden beslissing.  

 

Het beroep is, wat de bestreden beslissing betreft, onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste 

belang.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.  

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juli tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 


