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 nr.  209 391 van 17 september 2018 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 november 2017 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 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 onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 november 2017 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 19 juni 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 juli 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

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

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 juni 2006 diende verzoeker een aanvraag in tot vestiging in functie van zijn Belgische echtgenote. 

 

Op 6 november 2006 verkreeg verzoeker een identiteitskaart voor vreemdelingen. 
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Op 3 september 2012 zijn verzoeker en zijn echtgenote uit de echt gescheiden. 

 

Op 11 februari 2016 bevestigde het hof van beroep te Gent dat het huwelijk tussen verzoeker en zijn 

Belgische echtgenote een schijnhuwelijk betrof. 

 

Op 31 maart 2017 nam de gemachtigde een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van 

verzoeker, zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 18 juli 2017 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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 (van de Vreemdelingenwet). 

 

Op 8 november 2017 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Deze beslissing vormt de eerste bestreden beslissing.  

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.07.2017 werd 

ingediend door: 

 

S., A. (R.R.: […]) 

nationaliteit: Turkije 

geboren te Y. […].1970 

adres: […] Gent 

 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.  

 

Betrokkene vroeg op 12.03.2002 in België asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 30.04.2002 

afgesloten met een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten door 

de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene verkoos om geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België. Op 20.05.2006 trad betrokkene in het huwelijk met 

een Belgische onderdane, mevrouw M.V.. Omwille van dit huwelijk diende betrokkene op 03.06.2006 

een aanvraag tot vestiging in op basis van het toenmalige art. 40 van de wet van 15.12.1980. Ten 

gevolge hiervan werd hij op dezelfde dag in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie en op 

06.11.2006 van een identiteitskaart voor vreemdelingen. Op 13.11.2008 werd deze identiteitskaart voor 

vreemdelingen vervangen door een C-kaart. Op 03.09.2012 scheidde betrokkene van mevrouw V.. 

Ondertussen werd er echter een procedure opgestart teneinde uit te maken of het huwelijk tussen 

betrokkene en mevrouw V. een schijnhuwelijk betrof. Op 05.06.2014 vernietigde de Rechtbank van 

eerste aanleg Oost- Vlaanderen, afdeling Gent het huwelijk wegens schijnhuwelijk (AR 13/2568/A). 

Betrokkene ging tegen dit vonnis in beroep maar op 11.02.2016 bevestigde het Hof van Beroep te Gent 

het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg (2014/AR/2489). In het kader van een onderzoek naar 

het eventuele behoud van het verblijfsrecht werd betrokkene op 12.10.2016 gevraagd alle documenten 

en elementen aan te brengen waarvan hij het nodig acht dat de Dienst Vreemdelingenzaken er kennis 

van heeft teneinde zijn situatie correct in te schatten. Echter, de op 19.01.2017 overgemaakte 

documenten werden niet weerhouden en op 21.02.2017 werden instructies verstuurd naar de gemeente 

Gent om het verblijfsrecht van betrokkene in te trekken. Deze beslissing werd hem betekend op 

05.05.2017 en de C-kaart werd ingetrokken. Betrokkene diende tegen deze beslissing een beroep in bij 
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de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep is momenteel nog steeds hangende maar er dient 

opgemerkt te worden dat dit beroep geen opschortende werking heeft.  

 

Voor wat betreft het feit dat betrokkene reeds meer dan 15 jaar in België verblijft, waarvan sinds 2006 in 

legaal verblijf, dient er het volgende opgemerkt te worden; in eerste instantie wist betrokkene dat zijn 

verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van zijn asielaanvraag. Deze duurde echter 

slechts iets minder dan 2 maanden en betrokkene wist dat hij bij een negatieve beslissing het land 

diende te verlaten. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied 

te verlaten en verbleef verder illegaal in België en dit tot 03.06.2006, zijnde iets meer dan 4 jaar en 5 

maanden. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op een machtiging tot 

verblijf. Wat betreft het feit dat hij sinds 2006 legaal op het grondgebied verblijft, dient er opgemerkt te 

worden dat betrokkene zijn verblijfsrecht heeft verkregen op basis van zijn frauduleus huwelijk met 

mevrouw V.. Het verblijfsrecht van betrokkene was bijgevolg reeds bij aanvang aangetast door bedrog. 

De vernietiging van het huwelijk met mevrouw V. houdt in dat hij nooit rechten had mogen putten uit het 

huwelijk. Er kan dus bezwaarlijk gesteld worden dat hij reeds 11 jaar op 'legale' wijze in België verblijft 

daar het persoonlijk gedrag van betrokkene aan de oorzaak ligt van de schade waar hij zich op beroept 

en hij dient er dan ook de gevolgen van te dragen.  

 

Verder beweert betrokkene dat er hem in Turkije bijna niets of niemand meer rest en dat hij in België zijn 

centrum van sociale belangen heeft. Dit element kan echter niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid. Betrokkene legt vooreerst geen bewijzen voor dat hij bijna niets of 

niemand meer zou hebben in Turkije. Het is niet onredelijk om van betrokkene te eisen dat hij, om zijn 

beweringen te staven, op zijn minst een begin van bewijs dient voor te leggen. Ook dient er opgemerkt 

te worden dat het woord 'bijna' van belang is. Hiermee impliceert betrokkene zelf dat hij toch nog wel, zij 

het misschien in mindere mate, iemand zou hebben of kennen in Turkije. Voor wat betreft de bewering 

dat betrokkenes centrum van sociale belangen in België zouden liggen, dient er opgemerkt te worden 

dat betrokkene niet aantoont dat zijn sociale banden zodanig hecht zijn of dat er sprake is van enige 

vorm van afhankelijkheid die het voor hem onmogelijk maakt om terug te keren naar zijn land van 

herkomst om via de gewone procedure de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen.  

 

Betrokkene haalt aan dat zijn drie meerderjarige zonen in België verblijven, waarvan de oudste de 

Belgische nationaliteit heeft en de twee jongste een onbeperkt verblijfsrecht hebben en dat, hoewel zij 

reeds meerderjarig zijn, zij toch nog de bijstand en genegenheid van hun vader behoeven. Hij meent dat 

een terugkeer een schending van art. 8 van het EVRM met zich mee zou brengen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen breuk 

betekent van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Een tijdelijke scheiding om zich in 

regel te stellen met de immigratiewetgeving kan niet beschouwd worden als een inbreuk op artikel 8 van 

het EVRM. Er worden geen bewijzen voorgelegd dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn 

tussen betrokkene en zijn meerderjarige zonen. De band tussen ouders en hun meerderjarige kinderen 

valt niet noodzakelijk onder de bescherming van art. 8 van het EVRM: "Er dient op te worden gewezen 

dat waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekking tussen ouders en meerderjarige 

kinderen "ne beneficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux." (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het EVRM van het Verdrag 

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). Hetzelfde geldt ten aanzien van broers, zussen, 

schoonbroers en schoonzussen." (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest. Nr. 128132 van 

19.08.2014) en "Bovendien wijst de Raad erop dat een gemeenschappelijke verblijfplaats in de gegeven 

context hoe dan ook niet volstaat om een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM te scheppen. 

Uit de rechtspraak van het EHRM [...] kan immers worden afgeleid dat bij een meerderjarig kind, ook al 

leeft het samen met de ouders, "further elements of dependency involving more than the normal 

emotional ties" (vrije vertaling: "bijkomende elementen van afhankelijkheid die meer zijn dan de gewone 

emotionele banden") zijn vereist om van gezinsleven met de ouders te kunnen spreken. De verzoekster 

moet zodoende aantonen dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan." (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 127 916 van 06.08.2014).  

 

Voor wat betreft het feit dat betrokkene op 09.06.2016 een eigen zaak heeft opgestart, de bvba 'MAHO 

Trans', en waarvan hij inkomsten verwerft, dient er opgemerkt te worden dat een tewerkstelling alleen 
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werd toegestaan zolang betrokkene een verblijfsrecht had. Aangezien het huwelijk met mevrouw V., de 

basis waarop hij zijn verblijfsrecht verkreeg, nietig werd verklaard, worden alle rechten verworven uit dit 

huwelijk eveneens als nietig verklaard en vervalt tevens zijn officiële toestemming om betaalde arbeid te 

verrichten op het Belgisch grondgebied.  

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene zou zich de Nederlandse taal hebben eigen gemaakt, 

is werkwillig en legt een getuigenverklaring van de heer P.B. voor) verantwoorden niet dat de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en 

worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 

198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet 

van 15.12.1980.” 

 

Op dezelfde dag nam de gemachtigde ook een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Deze beslissing vormt de tweede bestreden beslissing. 

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer, 

 

Naam, voornaam:  S., A. 

geboortedatum:  […]1970 

geboorteplaats:  Y. 

nationaliteit:  Turkije 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

o 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:  

 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) ter zitting de vraag 

naar het actuele belang van verzoeker bij het voorliggende beroep, nu blijkt dat verzoeker werd 

gerepatrieerd op 15 juli 2018. 

 

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

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang.  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Opdat hij een belang zou hebben bij de 

vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel 

ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissingen moet verzoeker bovendien enig voordeel 

verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Op basis van informatie verkregen van verweerder met toepassing van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat verzoeker op 15 juli 2018 naar de luchthaven werd gebracht en naar Turkije 

is gerepatrieerd.  

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziet in een procedure die toelaat om, wanneer er zich 

buitengewone omstandigheden voordoen, een verblijfsmachtiging in België aan te vragen en af te 
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geven. Nu verzoeker zich echter niet langer op het Belgische grondgebied bevindt, is de discussie 

omtrent de al dan niet bestaande noodzaak om de aanvraag in België in te dienen in plaats van bij de 

Belgische bevoegde diplomatieke of consulaire post in het herkomstland niet langer aan de orde. 

Aangezien verzoeker een visumplichtige vreemdeling is die in het buitenland verblijft, zal hij hoe dan ook 

een beroep moeten doen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post om de nodige binnenkomst- 

en verblijfsdocumenten te verwerven en blijkt niet dat verzoeker nog enig actueel belang heeft bij de 

vernietiging van de bestreden beslissing (RvS 13 augustus 2002, nr. 109.731). 

 

Wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, blijkt dat dit bevel door verzoekers repatriëring op 

15 juli 2018 volledige uitvoering kreeg. Nu dit bevel maar éénmalig kan worden uitgevoerd, heeft 

verzoeker in principe geen actueel belang meer bij de procedure. 

 

Een verzoeker die zijn belang bij het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad zou willen 

bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor zijn proces tonen. Wanneer zijn 

belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet hij daarover standpunt innemen 

en het actuele karakter van zijn belang aantonen (RvS 18 december 2012, nr. 221.810). 

 

Het gegeven van de repatriëring werd ter zitting aan een tegensprekelijk debat onderworpen. De 

raadsvrouw van de verzoeker betwist dit gegeven ter terechtzitting niet en stelt zich naar de wijsheid te 

gedragen. Hiermee heeft verzoeker zijn belang niet concreet aangetoond. 

 

Het beroep is derhalve in zijn geheel onontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

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 186 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


