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 nr. 42 804 van 30 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en 

schepenen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 11 februari 2010 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

burgemeester van de stad Sint-Niklaas van 26 januari 2010 tot niet in overweging-name van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende bij schrijven gedateerd op 11 december 2009 een aanvraag in om, 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 (hierna: de Vreemdelingenwet) te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk. 

 

1.2. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Sint-Niklaas nam op 26 januari 2010 de 

beslissing tot niet in overwegingname van de aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze beslissing, die 

verzoeker op 28 januari 2010 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Genoemde vreemdeling gaf te kennen te verblijven op het volgende adres : 

 

(…), 9111 Sint-Niklaas (Belsele). 
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Uit controle op 22-01-2010 blijkt echter dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit adres woont. 

 

Bijgevolg kan de aanvraag in het kader 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, niet in 

overweging genomen. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verweerder verschijnt niet ter terechtzitting en is evenmin vertegenwoordigd. Blijkens het rechts-

plegingsdossier werd hij nochtans regelmatig opgeroepen voor de terechtzitting. Gelet op artikel 39/59, 

§ 2, van de Vreemdelingenwet wordt hij derhalve geacht in te stemmen met het beroep. Deze 

vaststelling heeft evenwel niet tot gevolg dat de Raad het beroep ook automatisch dient in te willigen 

wanneer toch blijkt dat de vordering onontvankelijk is of de voorwaarden voor toewijzing kennelijk niet 

zijn vervuld (cf. RvS 8 november 1999, nr. 83.348; RvS 20 maart 2001, nr. 94.124; RvS 23 januari 2004, 

nr. 127.366). Een onderzoek van het beroep is derhalve vereist. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

artikel 39/2 van dezelfde wet slechts voor 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 2005-2006, 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. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198-413).  

 

Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie onder andere RvS 31 maart 1994, nr. 46.816) vloeit 

voort dat het belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik van het 

indienen van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen.  

 

Ter terechtzitting wordt door de raadsman van verzoeker niet betwist dat verzoeker op 31 maart 2010 

werd gerepatrieerd naar zijn land van herkomst. Het komt verzoeker toe om na de tussengekomen 

repatriëring zijn belang bij het beroep te actualiseren (cf. RvS 5 februari 2002, nr. 103.212, RvS 13 

augustus 2002, nr. 109.731 en RvS 24 oktober 2005, nr. 150.593).  

 

In casu dient vastgesteld te worden dat verzoeker niet aantoont dat hij nog een actueel belang heeft bij 

huidig beroep. Er blijkt immers niet dat verzoeker uit een eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissing nog enig voordeel kan halen. Ingeval van nietigverklaring van de bestreden beslissing zal 

verweerder, nu vaststaat dat verzoeker thans niet meer in België verblijft, enkel kunnen vaststellen dat 

verzoeker niet daadwerkelijk verblijft op het door hem bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

opgegeven adres en opnieuw besluiten tot de niet inoverwegingname van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf. Verzoeker kan zich daarenboven thans, in toepassing van artikel 9, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet, richten tot de Belgische of consulaire post bevoegd voor zijn verblijfsplaats of zijn 

plaats van oponthoud in het buitenland voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

De Raad besluit bijgevolg dat het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk is bij gebreke aan een 

actueel belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend en tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


