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 nr. 183 512 van 7 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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 Angolese nationaliteit te zijn, op 1 december 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 oktober 2014 waarbij een 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 

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, 

belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot 

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

 

Gezien titel Ibis, 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 10 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

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

van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 6 november 2007 een eerste aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden 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: de Vreemdelingenwet). Deze verblijfsaanvraag wordt op 16 januari 2008 door de 

gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken onontvankelijk verklaard. 
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1.2. Op 17 maart 2008 en op 5 april 2008 dient verzoekster nieuwe verblijfsaanvragen op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. Deze aanvragen worden op 15 juli 2008 ontvankelijk verklaard 

en op 15 december 2011 wordt verzoekster gemachtigd tot een tijdelijk verblijf van één jaar. In deze 

beslissing wordt gesteld dat, voor een verdere verlenging van de verblijfsmachtiging, verzoekster ten 

laatste de dertigste dag voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning een recent standaard medisch 

getuigschrift en eventuele andere medische stukken, een geldig paspoort en een geldige arbeids- of 

beroepskaart dient voor te leggen. Verzoekster wordt op 6 april 2012 in het bezit gesteld van de 

elektronische A-kaart, geldig tot 19 maart 2013. 

 

1.3. Op 11 maart 2013 meldt verzoekster zich aan bij de administratieve diensten van de stad 

Antwerpen om een verlenging te vragen van de tijdelijke verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Zij legt een arbeidskaart voor, evenals een medisch attest gedateerd op 28 

februari 2013 van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen waarin wordt bevestigd dat zij aldaar 

sinds 2011 in reguliere behandeling is. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding neemt op 21 maart 2013 de beslissing waarbij de 

verblijfsaanvragen van 17 maart 2008 en 5 april 2008 worden afgesloten met een technische weigering. 

 

1.4. Op 18 juni 2013 dient verzoekster een nieuwe aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt 

op 1 augustus 2013 ontvankelijk verklaard, doch vervolgens op 6 maart 2014 door de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

ongegrond verklaard. Er wordt eveneens beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissingen worden verzoekster op 2 april 2014 ter kennis gebracht. 

 

1.5. Verzoekster dient op 22 september 2014 andermaal een nieuwe verblijfsaanvraag in op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 9 oktober 2014 door de gemachtigde 

van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebe-

strijding onontvankelijk verklaard. Eveneens wordt beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissingen worden verzoekster op 30 oktober 2014 ter kennis gebracht. 

 

De beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

22.09.2014 bij onze diensten werd ingediend door : 

[T., C.] [R. R.: …] 

nationaliteit: Angola 

geboren te […] op […] 

adres: […] 

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 deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Reden(en): 

Artikel 9ter §3 – 2° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; betrokkene toont in de aanvraag zijn identiteit niet aan 

op de wijze bepaald in § 2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet. 

De aanvraag dd. 22.09.2014 bevat noch een identiteitsdocument, noch een bewijselement of 

bewijselementen die samen genomen de constitutieve elementen van identiteit weergeven zoals 

voorzien in art 9ter, §2, 1e en 2e lid. Evenmin stelt betrokkene te zijn vrijgesteld van deze verplichting 

(art. 9ter, §2, 3e lid). Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het 

ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te 

worden (arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). 

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt, zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen – 

fax: 02 274 66 11).” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing.  
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Het bevel om het grondgebied te verlaten luidt verder als volgt: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: [T., C.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Angola 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 volgende feiten: 

o 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 bezit van een geldig visum 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dd. 06.03.2014, betekend op 02.04.2014”. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De Raad merkt ambtshalve op dat artikel 39/68-3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9bis terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9bis nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont. 

§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing genomen 

op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing op basis 

van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende verzoekschrift. 

De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, tenzij zij haar 

belang aantoont. 

§ 3. Indien de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter oordeelt dat paragraaf 1 of paragraaf 

2 van toepassing is, vermeldt hij dit in de beschikking zoals voorzien in, naar gelang het geval, artikel 

39/73, § 2, of 39/74.” 

 

Voormelde bepaling is, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen wat betreft de procedure voor de Raad ook van toepassing op 

“aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden ingediend op grond van ofwel artikel 

9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de datum van inwerkingtreding van deze 

wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigeringsbeslissingen, waartegen meerdere 

beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.” 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekster op 24 juni 2013, op 29 april 2014, op 1 

december 2014 én op 2 mei 2016 een beroep heeft ingesteld tegen een beslissing die werd genomen 

met toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekster derhalve, behoudens 

indien zij haar belang aantoont, geacht afstand te doen van onder meer het thans voorliggende beroep 

dat zij op 1 december 2014 instelde tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van 9 oktober 2014.   
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Met toepassing van artikel 39/68-3, § 3 van de Vreemdelingenwet werd in de beschikking van 10 januari 

2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2017, opgenomen dat de voorzitter van 

oordeel is dat artikel 39/68-3 van de Vreemdelingenwet van toepassing is, zodat verzoekster in de 

mogelijkheid was om voorafgaand aan de terechtzitting te bepalen of zij nog een belang heeft bij het 

beroep in zoverre dit is gericht tegen de beslissing van 9 oktober 2014 waarbij haar verblijfsaanvraag 

met toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, terwijl zij op 2 

mei 2016 ook een beroep instelde tegen een beslissing van 23 februari 2016 tot weigering van 

verlenging van een tijdelijke verblijfsmachtiging om medische redenen. 

   

Ter terechtzitting wordt ook geduid dat dit alles concreet inhoudt dat enkel het beroep zal worden 

behandeld dat werd ingediend tegen de weigering van verlenging van een tijdelijke verblijfsmachtiging  

van 23 februari 2016 tenzij verzoekster haar belang aantoont bij het behandelen van het beroep dat 

werd ingediend tegen de thans bestreden beslissing van 9 oktober 2014 tot niet-ontvankelijkverklaring 

van een verblijfsaanvraag om medische redenen. 

 

Ter terechtzitting stelt verzoekster niet te volharden wat haar belang betreft bij de niet-ontvankelijkheids-

beslissing van 9 oktober 2014. Zij toont aldus niet aan dat zij nog belang heeft bij de behandeling van 

het thans voorliggende beroep in zoverre dit is gericht tegen de eerste bestreden beslissing en verzet 

zich derhalve niet tegen de vaststelling dat zij, overeenkomstig artikel 39/68-3 van de Vreemdelingen-

wet, wordt geacht afstand te doen van dit beroep in zoverre dit is gericht tegen deze beslissing. 

 

2.2. De Raad merkt verder ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen 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 Vreemde-

lingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006 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. Ontvankelijk-

heid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

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 een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden handeling moet de verzoekende partij 

bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. Het belang dient te bestaan op het 

ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te bestaan op het ogenblik van de 

uitspraak. 

 

Het is niet betwist dat op 18 december 2014 een latere aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gegrond werd verklaard en verzoekster tijdelijk werd 

gemachtigd tot een verblijf in België. Zij werd in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister.  

 

Gelet op deze tijdelijke verblijfsmachtiging van verzoekster in België dient te worden aangenomen dat 

de voorheen aan haar ter kennis gebrachte bevelen om het grondgebied te verlaten impliciet doch zeker 

werden ingetrokken, minstens opgeheven. Een vreemdeling kan immers niet terzelfdertijd onderworpen 

zijn aan een bevel om het grondgebied te verlaten en beschikken over een tijdelijke verblijfsmachtiging 

(cf. RvS 28 augustus 2008, nr. 185.895; RvS 30 september 2009, nr. 196.530; RvS 16 december 2014, 

nr. 229.575). Er blijkt derhalve niet dat de eventuele vernietiging van het in het kader van voorliggend 

beroep bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verzoekster nog tot voordeel kan strekken. Het 

ingestelde beroep is, om voormelde reden, dan ook onontvankelijk in zoverre het is gericht tegen de 

tweede bestreden beslissing. 

  

Daarenboven beperkt verzoekster er zich, wat specifiek het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten betreft, ook toe te stellen dat er sprake is van een miskenning van de motiveringsplicht, omdat 

hierin niet werd vermeld dat deze beslissing een gevolg was van de eerste bestreden beslissing. Zij 

geeft aan dat de motivering van het bevel strijdig was met de instructies om het af te leveren en zeker 

niet afdoende was omdat er nergens sprake was van de motivering van de eerste bestreden beslissing. 

De Raad stelt evenwel vast dat in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd geduid op 

welke juridische grond deze beslissing werd genomen, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de 
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Vreemdelingenwet. Eveneens werd in feite geduid dat verzoekster in het Rijk verbleef zonder in het 

bezit te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten, met name nu zij niet in 

het bezit was van een geldig visum. Deze voorziene motivering in rechte en in feite was pertinent en 

draagkrachtig en liet verzoekster toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

Verzoekster maakt verder geenszins aannemelijk dat deze motivering ten tijde van het nemen van deze 

beslissing niet zou steunen op juiste feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk of onwettig zou zijn. 

Verzoekster duidt verder ook niet waarom of op welke grond in het bestreden bevel om het grondgebied 

te verlaten de motivering van de eerste bestreden beslissing diende te worden hernomen of waarom 

naar deze beslissing diende te worden verwezen. Het gegeven dat verweerder pas overgaat tot de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten na de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet te hebben behandeld, betekent nog niet dat het bevel een loutere uitvoerings- 

of gevolgbeslissing is en niet op eigen juridische en feitelijke gronden kan bestaan. Verzoekster maakt 

ook niet concreet aannemelijk dat het bestreden bevel strijdig was met de instructies om het af te 

leveren. Daarenboven blijkt ook niet dat verzoekster het vereiste belang kan doen gelden bij haar zeer 

formalistische betoog. Haar enige kritiek is immers dat niet werd verwezen naar de eerste bestreden 

beslissing, of de motivering hiervan niet werd hernomen, terwijl zij terzelfdertijd kennis heeft kunnen 

nemen van deze beslissing en haar motieven. Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden 

vastgesteld. In zoverre verzoekster, wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, ook nog een 

schending wenst aan te voeren van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, kan de Raad verder enkel vaststellen dat enige 

concrete uiteenzetting waarom dit bevel was gegeven met miskenning van deze beginselen volledig 

ontbreekt. Er is aldus alleszins ook geen sprake van een gegrond middel gericht tegen de tweede 

bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster wordt geacht afstand te doen van het beroep tegen de eerste bestreden beslissing en het 

beroep is onontvankelijk voor zover het is gericht tegen de tweede bestreden beslissing. 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 

van de tweede bestreden beslissing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen 

met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over 

de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten 

 

Verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient 

te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de mate dat het beroep is gericht tegen de beslissing 

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

Armoedebestrijding van 9 oktober 2014 waarbij een 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 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen in zoverre deze zijn 

gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 oktober 2014 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


