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 nr. 204 856 van 5 juni 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die allen verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

2 maart 2018 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 10 januari 2018, 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 

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

Vereenvoudiging van 10 januari 2018 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

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 22 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat J. TASSENOY, 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. Op 10 januari 2018, met kennisgeving op 2 februari 2018, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de ingediende aanvraag 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 (hierna: de Vreemdelingenwet) ongegrond.  
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Dit is de eerste bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.12.2011 bij 

aangetekend schrijvén bij onze diensten werd ingediend door : 

 

H., G. (R.R.: (…))  

Geboren te B. op 07.07.1993 + moeder: H., F. (R.R.:(…))  

Geboren te P. op 10.07.1964 

+ broer: H., A. (R.R.: (…))  

Geboren te F. op 23.09.1988  

Nationaliteit: Kosovo  

Adres: (…) 

 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 06.01.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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 

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

Er werden medische elementen aangehaald voor H. G., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 08.01.2018 in gesloten omslag). 

Derhalve 1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) kan uit .het voorgelegd 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een 

terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk 

uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM). 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (verzoekers halen aan dat zij in april 2011 in België zijn 

aangekomen en sindsdien zonder enige onderbreking in België verbleven hebben, zich inspannen om 

zich volop te integreren en ten allen tijde goed gedrag vertonen). Dat met de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in 

twee verschillende procédures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procédure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België 

verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-

medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en dat derhalve in dit verzoek 

aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven. 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procédure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkenen tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.” 

(…)” 

 

1.2. Diezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten overstaan van de drie 

verzoekende partijen bevelen om het grondgebied te verlaten met eensluidende motieven: 

 

“(…) 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

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: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

(…)” 

 

Deze vormen de tweede, derde en vierde bestreden beslissingen. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit het administratief dossier blijkt dat aan de verzoekende partijen op 6 februari 2018 een tijdelijk 

verblijf is toegekend in antwoord op hun regularisatieaanvraag van 24 augustus 2017 (synthesenota van 

29 januari 2018). Deze aanvraag werd ingediend in toepassing van de artikelen 9bis en 13 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.2. De verwerende partij erkent in de nota met opmerkingen dat een tijdelijk verblijf werd toegekend 

aan de derde verzoekende partij. Deze bevindt zich ook in het administratief dossier. Zij werpt 

betreffende het beroep van de derde verzoekende partij de exceptie op van gebrek aan belang. 

 

2.3. Ter terechtzitting vraagt de voorzitter aan de verwerende partij of aan de eerste en tweede 

verzoekende partij ook een tijdelijk verblijf werd toegekend. De verwerende partij antwoordt dat het 

tijdelijk verblijf is toegekend aan alle verzoekers. 

 

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

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) kunnen worden gebracht 

“door de vreemdeling die doet blijken van een belang of een benadeling”. De memorie van toelichting bij 

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

gecoördineerde wetten op de Raad van State. Zij stelt 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 het rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij moet door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel lijden en de eventuele nietigverklaring van die rechtshandeling moet haar een direct en 

persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan zij blijk moet geven, moet bestaan op het ogenblik van het indienen van het 

annulatieberoep. Dat belang moet blijven bestaan tot aan de uitspraak. Om haar belang te bewaren 

moet een verzoekende partij bovendien een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor haar 

proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet zij 

daarover standpunt innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen. 

 

Met andere woorden, wanneer er twijfel rijst omtrent het belang van een verzoekende partij, komt het 

haar dus toe alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat de 

vernietiging van de bestreden beslissingen hen een concreet voordeel oplevert (RvS 7 januari 2015, nr. 

229.752, Deceuninck). 

 

2.5. Ter terechtzitting vraagt de voorzitter of de verzoekende partijen nog een belang hebben bij hun 

beroep, nu hen een tijdelijk verblijf werd toegekend. 

 

2.6. De raadsman van de verzoekende partijen antwoordt dat er geen belang meer bestaat bij hun 

beroep. 
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2.7. Bij gebrek aan enige concrete toelichting moet worden besloten dat de verzoekende partijen geen 

blijk geven van het vereiste actuele belang voor de vernietiging van de bestreden beslissingen (RvS 18 

december 2012, nr. 221.810). Het beroep is derhalve onontvankelijk. 

 

Bovendien, dat in de hypotheses dat de eerste bestreden beslissing wordt vernietigd en dat de 

verzoekende partijen daarna een verblijfsmachtiging krijgen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, is dit een voorwaardelijke machtiging voor beperkte duur. Deze wordt slechts 

vernieuwd zolang er geen duurzame verbetering in de medische toestand optreedt (cf. de artikelen 8 en 

9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Een verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan derhalve geen gunstigere situatie opleveren dan 

deze waarin de verzoekende partijen zich nu bevinden, met name een tijdelijk verblijfsrecht. Er wordt 

voorts opgemerkt dat de verzoekende partijen geen enkel concreet element aanbrengen waarom de F-

kaarten zouden worden ingetrokken. Zelfs indien de aan dit verblijfsrecht gestelde voorwaarden niet 

meer vervuld worden, zijn er omstandigheden waarin dit verblijfsrecht toch kan behouden worden (cf. 

artikel 42quater van de Vreemdelingenwet). Alleszins, als het verblijfsrecht toch beëindigd wordt, staat 

het de verzoekende partijen vrij om op basis van de medische elementen die hun situatie alsdan 

kenmerken een aanvraag om een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in te dienen. 

 

Ook wat betreft de tweede, derde en vierde bestreden beslissingen, namelijk de bevelen om het 

grondgebied te verlaten, laten de verzoekende partijen na aan te tonen wat hun belang is bij huidig 

beroep, gelet op hun toegekend tijdelijk verblijf. Nochtans rijst de vraag welk nuttig effect een eventuele 

vernietiging van deze bevelen nog heeft. Door het thans verkregen verblijfsrecht zijn deze bevelen 

immers impliciet opgeheven. 

 

Gelet op het voorgaande tonen de verzoekende partijen niet aan welk hun belang is bij het verderzetten 

van het huidige annulatieberoep. 

 

2.8. Het beroep is, gelet op het ontbreken van het wettelijk vereiste belang, onontvankelijk. 

 

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. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juni tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


