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 nr. 195 143 van 16 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ACER 

Brugstraat 5/18 

2060 ANTWERPEN 

  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 IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2014 

heeft 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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 8 november 2013 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 verklaard wordt. 

 

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 18 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. COENE, 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. Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag van de verzoekende partij om machtiging tot 

verblijf om medische redenen 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: 

de Vreemdelingenwet) ongegrond bevonden.  
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2. Ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de verzoekende partij hangende het geding in het bezit 

werd gesteld van een F-kaart, geldig tot 13 januari 2022. 

 

2.2. Artikel 39/56 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de in artikel 39/2 van die wet bedoelde 

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen worden gebracht “door de 

vreemdeling die doet blijken van een belang of een benadeling”. In de memorie van toelichting bij het 

ontwerp dat tot die bepaling heeft geleid wordt gewezen op de analogie met artikel 19, eerste lid van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State en wordt uitdrukkelijk gesteld dat voor de interpretatie van 

het begrip “belang” derhalve kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan dit 

begrip heeft gegeven. (Parl. St., Kamer, 2005-06, DOC 51 2479/001, 118)  

 

Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang bij haar beroep tot nietigverklaring 

indien twee voorwaarden vervuld zijn: zij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een 

persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen 

nietigverklaring van die rechtshandeling moet hem een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe 

miniem ook. 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 het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens 

aannemelijk maken dat de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert. (RvS 5 juli 2016, nr. 

235.343). 

 

2.3. Ter zitting bevraagd over haar belang, gelet op het verblijfsrecht dat zij inmiddels heeft bekomen  

-getuige daarvan de F-kaart- betoogt de verzoekende partij dat zij nog steeds belang heeft, omdat het 

verblijfsrecht dat zij thans heeft afhankelijk is van de gezondheid van de relatie die daaraan ten 

grondslag ligt, terwijl de aanvraag om medische redenen en de machtiging die daaruit zou voortvloeien 

met haar eigen intrinsieke gezondheid verbonden is.  

 

2.4. De Raad is van oordeel dat het betoog van de verzoekende partij niet volstaat om het wettelijk 

vereiste belang bij de gevraagde vernietiging te doen aannemen. Immers is dat betoog volledig gestoeld 

op de mogelijkheid tot beëindiging van het bekomen verblijfsrecht om reden dat de relatie die eraan ten 

grondslag ligt op de klippen zou lopen. Naast de vaststelling dat de machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het BIVR in beginsel tijdelijk zijn, zodat de verzoekende partij 

niet aantoont een gunstiger verblijfsstatuut te kunnen bekomen op grond van het desgevallend gegrond 

bevinden van het beroep, moet worden benadrukt dat de verzoekende partij slechts blijk geeft van een 

hypothetisch belang, dat niet volstaat.  

 

2.5. Het beroep moet als niet ontvankelijk worden verworpen;  

  

3. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


