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 nr. 189 845 van 18 juli 2017 

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 en X, die beiden verklaren van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 

19 mei 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 27 maart 2014 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 wordt verklaard en van de beslissing van 

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

Armoedebestrijding van 27 maart 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). 

 

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 het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nummer 183 914 van 16 maart 

2017 waarbij de debatten worden heropend en de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. STESSENS verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Aangezien eerste verzoekster thans over een B-kaart beschikt die geldig is tot 4 juni 2020, kan de 

vernietiging 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 (hierna: de vreemdelingenwet) ongegrond wordt verklaard, thans 

de eerste bestreden beslissing, haar geen bijkomend voordeel meer opleveren, waardoor zij geen 

actueel belang meer kan doen gelden bij haar onderhavig beroep.  
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Bovendien is verzoeksters huidige verblijfssituatie incompatibel met het bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) op grond van artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet, waardoor het 

aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten als impliciet, doch zeker, ingetrokken dient 

te worden beschouwd (cf. RvS 28 februari 2017, nr. 237.499) en het beroep hiertegen doelloos is 

geworden. 

 

2. In het tussenarrest van de Raad van 16 maart 2017 werd vastgesteld dat verzoekster op 20 

november 2014 als vluchtelinge werd erkend en rees de vraag naar het actueel belang bij onderhavig 

beroep. 

 

3. Ter terechtzitting bevestigt de advocaat van de verwerende partij dat er geen belang meer is en stelt 

de aanwezige raadsvrouw van de verzoekende partijen zich naar de wijsheid van de Raad te gedragen. 

Wanneer een verzoeker geconfronteerd wordt met een exceptie van gebrek aan belang, komt het hem 

toe om daar tegenover klaar en duidelijk standpunt te kiezen. Indien hij de exceptie betwist, moet hij de 

precieze redenen daarvoor geven. Meer bepaald moet hij het belang, dat hij met zijn vordering wil 

gediend zien, zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschrijven (RvS 21 december 2006, nr. 166.230). 

 

Het beroep is niet ontvankelijk wegens 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 achttien juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


