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 nr. 192 856 van 29 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 26 mei 2016 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 april 2016 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 onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

dezelfde datum 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 de beschikking van 11 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Eerste verzoekster R.B., die verklaart op 30 september 2011 het Rijk te zijn binnengekomen, diende 

dezelfde dag nog een asielaanvraag in. 

Op 17 oktober 2011 richtte de gemachtigde een verzoek tot terugname op grond van de Verordening (EU) 

Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend (herschikking) van verzoekers aan de Poolse instanties. 
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Op 19 oktober 2011 diende eerste verzoekster een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 24 oktober 2011 stemden de Poolse autoriteiten in met het terugnameverzoek. 

 

Op 10 november 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 19 oktober 2011 om machtiging tot 

verblijf ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

Op 1 december 2011 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) alsook een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde 

plaats. 

 

Op 9 januari 2012 diende eerste verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf om 

medische redenen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 10 mei 2012 verklaarde de gemachtigde de tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, onontvankelijk.  

 

Op 3 juli 2014 dienden verzoekers een asielaanvraag in. 

 

Op 16 augustus 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 17 september 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 16 augustus 2014 ontvankelijk. 

 

Op 23 september 2014 verklaarde de gemachtigde de medische regularisatieaanvraag van 16 augustus 

2014 ongegrond. Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). De Raad verwierp het beroep tegen de beslissing 

van 23 september 2014, bij arrest van 11 februari 2015 met nummer 138 244. 

 

Op 27 februari 2015 weigerde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

verzoekers de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers dienden tegen deze 

beslissing beroep in bij de Raad. Bij arrest van 18 september 2015 met nummer 152 846 weigerde ook 

de Raad verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Op 5 maart 2015 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13quinquies). Verzoekers stelden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad, die het 

beroep bij arrest van 11 januari 2016 met nummer 159 639 verwierp. 

 

Op 9 juni 2015 dienden verzoekers opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 14 juli 2015 verklaarde de gemachtigde ook deze aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk. 

Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad.  

 

Op 13 oktober 2015 en 3 december 2015 tenslotte dienden verzoekers opnieuw een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 8 april 2016 verklaarde de gemachtigde ook de aanvraag om machtiging tot verblijf van 13 oktober 

2015 onontvankelijk.  

 

Deze beslissing vormt de eerste bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

 

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

22.10.2015 en 03.12.2015 bij onze diensten werd ingediend door : 

B., R. (R.R.: […]) 

geboren te S. op […] 1964 

B., Z. (R.R.:[…]) 

geboren te A. op […] 1985 
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[Z., R.] (R.R.:[…]) 

geboren te G. op […] 1981 

Z., M. 

geboren te P.  op […] 2006 

Z., A. 

geboren te P.  op […] 2004 

nationaliteit: Russische Federatie 

[…] 

 

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, zoals gewijzigd door de wet van 

08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is  

 

Reden(en):  

 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het kader 

van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de 

huidige bepaling.  

 

Op 23.09.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d.16.08.2014. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlage) voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift (en bijlage) 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

23.09.2014 uitgebreid werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 05.04.2016 in bijgevoegde gesloten 

omslag). Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd 

door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012).  

 

We dienen nog op te merken dat elk ander aangebracht medisch attest betreffende de medische toestand 

van een andere persoon dan wel Mevrouw B., R. , niet weerhouden kan worden in de huidige aanvraag. 

Indien betrokkene(n) wensen dat deze medische elementen alsnog worden beoordeeld, staat het 

betrokkene(n) vrij een nieuwe aanvraag in toepassing van art. 9ter in te dienen.” 

 

Op 8 april 2016 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten voor eerste verzoekster, mevrouw R.B. Deze beslissing is de tweede bestreden beslissing en 

luidt als volgt: 

 

“De mevrouw,  

naam : B. 

voornaam : R.  

geboortedatum : […]1964 

geboorteplaats : S. 

nationaliteit : Russische Federatie  

 

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 30 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:  
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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: niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

Nog op 8 april 2016 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten ten aanzien van tweede verzoekster, mevrouw Z.B.  

 

Deze beslissing is de derde bestreden beslissing en luidt als volgt: 

 

“De heer mevrouw (+ kinderen)  

naam : B. 

voornaam : Z. 

geboortedatum : […]1985  

geboorteplaats : A. 

nationaliteit : Russische Federatie  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen2, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 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:  

 

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 :niet in het bezit van een geldig visum.”  

 

Dezelfde dag nam de gemachtigde ook een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten ten aanzien van verzoeker.  

 

Deze beslissing vormt de vierde bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer  

naam : Z. 

voornaam : R.  

geboortedatum : […]1981  

geboorteplaats : G. 

nationaliteit : Russische Federatie  

 

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 30 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:  

 

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: niet in het bezit van een geldig visum.“  

 

Op 24 augustus 2017 overleed eerste verzoekster. 

 

2. Over de rechtspleging 
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Via aangetekend schrijven van 9 juni 2016 verklaart de raadsman van verzoekers afstand te willen doen 

van het beroep voor zover het werd ingediend door eerste verzoekster, met name mevrouw R.B. 

 

Er zijn geen redenen om zich te verzetten tegen een afstand van het beroep nu eerste verzoekster is 

overleden.  

 

De afstand van het beroep, in zoverre ingesteld door eerste verzoekster, wordt ingewilligd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De raadsman van verzoekers stelt in zijn brief van 9 juni 2016 dat het beroep verder wordt gezet voor 

verzoeker R.Z. en tweede verzoekster Z.B. 

 

Wat de eerste bestreden beslissing betreft, met name de beslissing tot weigering van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat de zieke 

persoon, met name mevrouw R.B. intussen overleden is. Verzoeker en tweede verzoekster hebben zelf 

geen medische problematiek voorgelegd aan het oordeel van verweerder. Zij kunnen dan ook middels 

huidig beroep en bij een eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing niet bekomen dat 

zij persoonlijk, in weerwil van de duidelijke bewoordingen en het duidelijke toepassingsgebied van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet, alsnog op basis van de thans voorliggende aanvraag een verblijfsrecht 

kunnen bekomen nu de zieke persoon op wiens medische problematiek de aanvraag was gesteund 

inmiddels is overleden. Verzoeker en tweede verzoekster kunnen niet zelf een vordering instellen die erop 

is gericht een aanspraak, waarvan zij niet aantonen dat deze hen toebehoort, nl. het verkrijgen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, gerealiseerd te zien (cf. RvS 

25 april 2001, nr. 94.986). Verzoeker en tweede verzoekster hebben dan ook geen belang bij hun beroep 

tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

Bijkomend blijkt uit informatie verkregen van de gemachtigde op grond van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet dat tweede verzoekster en haar kinderen erkend werden als vluchteling door het 

CGVS. Bijgevolg kan een vernietiging van de bestreden beslissing hen hoe dan ook geen voordeel 

verschaffen. 

 

Ter zitting erkent de raadsvrouw dat er geen actueel belang meer is. 

 

Het beroep tegen de eerste bestreden beslissing is onontvankelijk. 

 

3.2. De Raad wijst erop dat, luidens artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet, het verzoekschrift onder meer een uiteenzetting moet bevatten “van de feiten en de 

middelen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden verstaan: de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

beslissing werd geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 

december 2004, nr. 138.590).  

 

De Raad stelt samen met verweerder vast dat verzoekers geen enkel middel hebben ontwikkeld tegen de 

tweede, de derde en de vierde bestreden beslissing, met name de bevelen om het grondgebied te 

verlaten. De door hen ingeroepen middelen zijn duidelijk enkel gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing. 

 

De tweede opgeworpen exceptie kan worden aangenomen. De eerste door verweerder opgeworpen 

exceptie die tevens gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten, hoeft niet meer te worden 

onderzocht. 

 

Ten overvloede weze opnieuw aangestipt dat tweede verzoekster en haar kinderen werden erkend als 

vluchteling en bijgevolg het bevel om het grondgebied te verlaten wat hen betreft geen rechtsgevolgen 

meer kan creëren. 

 

Ter zitting haalt de raadsvrouw van verzoekers aan dat verzoeker, de heer Z.R., al dan niet gedwongen 

werd gerepatrieerd, zodat dit bevel is uitgevoerd. Zij erkent een gebrek aan belang. 

 

Het beroep gericht tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten, is onontvankelijk. 
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4. 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de mate dat het beroep werd ingediend door eerste 

verzoekende partij. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden voor het overige verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


