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 nr. 72 082 van 19 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in haar hoedanigheid van voogd van de minderjarige X, van Keniaanse 

nationaliteit, op 26 september 2011 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

13 september 2011 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 29 september 2011 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. RIAD, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Mevrouw S. R., verzoekster, verklaart op te treden in haar hoedanigheid van voogd van het minderjarige 

kind A. E. geboren op 1 augustus 1999. Zij en haar echtgenoot, de heer B. S., verzoeker, verklaren dat 

het kind de Keniaanse nationaliteit heeft.  
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Op 14 augustus 2007 wordt er namens het minderjarig kind een visum type D bij de Belgische 

ambassade te Kenia aangevraagd. Op 22 april 2008 beslist de verwerende partij een visum type D 

geldig voor een periode van een jaar aan het minderjarig kind uit te reiken. Het minderjarig kind kwam 

op 10 mei 2008 in België toe. Uit de nota met opmerkingen van de verwerende partij blijkt dat er een 

verblijfstitel aan het minderjarig kind werd uitgereikt. Deze verblijfstitel zou jaarlijks tot 7 augustus 2011 

verlengd zijn geweest. 

 

Op 10 januari 2009 dienen de heer B. S. en mevrouw S. R. een verzoek tot erkenning van de beslissing 

van de High Court of Kenya at Kisum van 30 mei 2006 houdende de totstandkoming van de adoptie van 

het minderjarig kind in bij de Dienst Internationale adoptie van de Federale Centrale Autoriteit (FOD 

Justitie).  

 

Op 3 november 2010 neemt het vredegerecht van het vierde kanton van Gent de beschikking op grond 

waarvan mevrouw S. R. als voogd van de minderjarige vreemdeling wordt aangeduid. 

 

Op 4 januari 2011 heeft de Dienst Internationale Adoptie van de Federale Centrale Autoriteit de 

beslissing genomen om de interlandelijke adoptie van het minderjarig kind niet te erkennen.  

 

Op 13 september 2011 werd beslist om een bevel tot terugbrenging aan verzoekers uit te reiken waarbij 

bevel werd het gegeven om het minderjarig kind terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen 

is. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde, 

wordt aan de heer B. S. – E. O. (…), geboren te Gent op 22.04.1966, 

van Belgische nationaliteit, verblijvende te (…), 

 

bevel gegeven aan de genaamde A. E. (…), geboren te Rachuonyo op 01.08.1999, 

van Kenyaanse nationaliteit, verblijvende te (…), 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is. 

 

REDEN VAN DE MAATREGEL: 

 

Artikel 7, 1, 2 ° van de wet van 15.12.1980: geen geldig verblijf in het Rijk na niet-erkenning adoptie.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ter terechtzitting wijst de voorzitter erop dat overeenkomstig de beschikking van 3 november 2010 van 

het vredegerecht van het vierde kanton van Gent enkel mevrouw S. R. als voogd van de minderjarige 

vreemdeling werd aangeduid. De heer B. S. werd niet als voogd aangeduid. Ter terechtzitting doet de 

advocaat van de verzoekende partij afstand van het beroep in de mate dat het werd ingediend door de 

heer B. S. als voogd van het minderjarig kind A. E. Bijgevolg treedt enkel mevrouw S. R. op als voogd 

van het minderjarig kind A. E. De verwerende partij heeft hiertegen geen bezwaar. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, 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) kunnen slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden 

gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. De verzoekende partij 

getuigt van het rechtens vereiste belang indien de eventueel tussen te komen vernietiging van de 

bestreden beslissing haar een direct en persoonlijk voordeel verschaft. 

Ter terechtzitting wijst de voorzitter op een schrijven van 9 december 2011 van de verwerende partij 

waarin wordt meegedeeld dat een verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet aan het minderjarig kind werd afgeleverd. Deze verblijfsmachtiging is geldig voor één 

jaar en de verlenging ervan kan aangevraagd worden. Het minderjarig kind in wiens naam er 

geprocedeerd werd, werd gemachtigd tot verblijf en dient het grondgebied niet meer te verlaten. 

Bijgevolg heeft de verzoekende partij niet het vereiste belang om de vernietiging van het bevel om het 
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grondgebied te verlaten te verkrijgen. De advocaat van de verzoekende partij erkent dat geen belang 

meer aanwezig is. Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het gegeven dat nadat een beroep tot nietigverklaring ingediend werd door de verzoekende 

partij aan haar een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet geldig voor 

één jaar afgeleverd werd, past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


