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 nr. 212 040 van 6 november 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VAN OVERDIJN 

Messidorlaan 330/box 1 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 7 mei 2018 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 6 april 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, aan de verzoekende 

partij op 10 april 2018 ter kennis gebracht. 

 

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 19 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN OVERDIJN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Uit de feitenuiteenzetting in de nota met opmerkingen, blijkt – en verzoeker, die verklaart van Albanese 

nationaliteit te zijn, betwist niet – dat hij op 17 maart 1999 een eerste asielaanvraag heeft ingediend. 

 

Op 29 september 2000 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar behalve twee maanden wegens wederrechtelijke 

en willekeurige vrijheidsberoving, op vals bevel, in de kledij of onder de naam van een agent van het 
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openbaar gezag of met een doodsbedreiging, met lichamelijke folteringen, die een ongeneeslijke ziekte, 

een blijvende arbeidsongeschiktheid, het volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een zware 

verminking veroorzaken. 

 

Op 5 december 2001 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. 

 

Op ongekende datum dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van het 

op dat ogenblik geldende artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

vreemdelingenwet). Op 3 oktober 2002 wordt deze aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond bevonden. 

 

Op 16 juni 2005 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 23 juni 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Op 21 november 2005 neemt de 

adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een bevestigende beslissing van 

weigering van verblijf ten aanzien van verzoeker. 

 

Op 20 april 2006 wordt ten aanzien van verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied 

te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde 

genomen. 

 

Op 21 april 2006 wordt verzoeker gerepatrieerd.  

 

Op 4 april 2012 dient verzoeker samen met zijn gezin een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er worden medische elementen in hoofde van het 

kind P. ingeroepen. 

 

Op 22 oktober 2012 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 4 april 2012 onontvankelijk verklaard in toepassing van artikel 9ter, § 3, 3° van 

de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 oktober 2012 wordt tevens aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

Op 3 december 2012 dient verzoeker samen met zijn gezin een tweede aanvraag in om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er worden medische elementen in 

hoofde van het kind P. ingeroepen. 

 

Op 14 februari 2013 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 3 december 2012 onontvankelijk verklaard in toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° 

van de vreemdelingenwet. Bij arrest nr. 118 459 van 6 februari 2014 vernietigt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de beslissing van 14 februari 2013 waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 3 december 2012 

onontvankelijk werd verklaard. 

 

Op 10 februari 2014 dient verzoeker een derde asielaanvraag in. 

 

Op 21 februari 2014 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

 

Op 22 augustus 2014 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 3 december 2012 opnieuw onontvankelijk verklaard in toepassing van artikel 

9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet. 

 

Bij arrest nr. 135 156 van 17 december 2014 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring van de 

beslissing van 22 augustus 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. 
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Op 30 augustus 2016 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 7 september 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

Op 12 april 2017 dient verzoeker samen met zijn partner een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 15 september 2017 dient verzoeker een vierde asielaanvraag in. 

 

Op 16 februari 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Bij arrest nr. 201 414 

van 20 maart 2018 verwerpt de Raad het beroep van deze beslissing. 

 

In hoofde van de partner van verzoeker wordt een afzonderlijke beslissing genomen over de aanvraag 

van 12 april 2017 op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 6 april 

2018 onontvankelijk verklaard. Bij arrest van de Raad nr. 210 424 van 2 oktober 2018 wordt deze 

beslissing vernietigd omdat de verwerende partij het administratief dossier niet tijdig ter beschikking van 

de Raad had gesteld, zodat in dat geval de wettigheidscontrole op de beslissing onmogelijk was. 

 

In hoofde van verzoeker wordt op 6 april 2018 de bestreden beslissing genomen, waarbij de aanvraag 

van 12 april 2017 ongegrond werd bevonden. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.04.2017 werd 

ingediend door : 

T., M. (…) (R.R.: xxx) 

nationaliteit: Albanië 

geboren te M. (…) op (…).1971 

adres: penitentiaire instelling Lantin, (…) 

 

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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

De studie van het administratief dossier toont aan dat betrokkene in de periode van 1999 tot 2004 een 

eerste maal in België verbleef. Betrokkene diende in deze periode een asielaanvraag in evenals een 

aanvraag 9.3, beiden werden negatief afgesloten. Betrokkene was van 01.02.2000 tot 25.10.2002 

opgesloten in de gevangenis van Vorst. Betrokkene verklaarde in de loop van 2004 te zijn teruggekeerd 

naar Albanië. Op 16.06.2005 kwam betrokkene opnieuw naar België. Zijn asielaanvraag werd 

afgesloten met een beslissing 'niet ontvankelijk' door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen. Echter, reeds op 14.09.2005 werd betrokkene aangehouden te Griekenland en door 

de Griekse autoriteiten gerepatrieerd naar Albanië op 15.09.2005. Op datum van 20.04.2006 werd 

betrokkene opnieuw aangetroffen op het Belgische grondgebied en door onze diensten gerepatrieerd 

naar Albanië op 21.04.2006, Op datum van 03.04.2011 werd er een aanvraag tot verblijfsmachtiging op 

basis van artikel 9ter ingediend zowel voor betrokkene als voor zijn gezinsleden. Dit niettegenstaande 

het feit betrokkene zelf verklaarde dat hij slechts in mei 2011 voor een paar dagen naar België kwam en 

nadien terugkeerde naar Albanië (verklaringen afgelegd tijdens zijn asielprocedure d.d. 10.02.2014). 

Betrokkene kwam eind januari/begin februari 2012 terug naar België en bleef hier tot 20.06.2013. In 

deze periode werd de aanvraag 9ter d.d. 03.04.2011 onontvankelijk afgesloten op 22.10,2012. Op 

datum van 03.12.2012 dient betrokkene een nieuwe aanvraag 9ter die onontvankelijk wordt afgesloten 

op datum van 14.02.2013. De RVV vernietigd deze beslissing later op 06.02.2014 en ze wordt 

afgesloten met een nieuwe onontvankelijke beslissing d.d. 22.08.2014. Eind juni 2013 komt betrokkene 

terug naar België. Op datum van 20.11.2013 wordt betrokkene opgesloten in de gevangenis omdat 

Albanië om zijn uitlevering heeft gevraagd. Betrokkene werd namelijk veroordeeld door de correctionele 

rechtbank te Tirana op 12.10.2012 tot elf jaar gevangenisstraf voor illegale vrijheidsberoving en diefstal 

met geweld in bende. Op 10.02.2014 vraagt betrokkene asiel in de gevangenis. Deze asielaanvraag 

wordt afgesloten met een beslissing weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 
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bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 19.01.2017. Op 24.07.2014 wordt 

betrokkene voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. 

Echter, op 11.04.2014 vernietigd het Hof van Beroep te Tirana deze veroordeling en oordeelt dat het 

proces herdaan moet worden in eerste aanleg. Op datum van 02.02.2015 wordt betrokkene opnieuw 

veroordeeld voor deze feiten en vraagt Albanië opnieuw om zijn uitlevering. Betrokkene wordt 

opgesloten in de gevangenis van Lantin op 31.05.2017 waar hij tot op heden verblijft. Betrokkene diende 

in de gevangenis een vierde asielaanvraag in die op 21.03.2018 werd afgesloten met een beslissing 

beroep verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Huidige aanvraag 9bis wordt ingediend voor zowel betrokkene als voor zijn partner S. A. (…) (R R xxx) 

en zijn dochters T. A.-M. (…) (R.R. xxx) en T. P. (…) (R.R. xxx). Doordat betrokkene in de gevangenis 

van Lantin verblijft, wordt aanvaard dat hij zich in buitengewone omstandigheden bevindt waardoor hij 

huidige aanvraag tot verblijfsmachtiging niet kan indienen in via de gewone procedure. Mevrouw en 

kinderen maken het onderwerp uit van een aparte beslissing. 

 

Met betrekking tot de aangehaalde elementen die betrekking hebben op zijn dochters T. A.-M. (…) en T. 

P. (…) en zijn partner, S. A. (…), (met name het feit dat zijn dochters hier naar schoolgaan, dat zijn 

dochter P. (…) naar een gespecialiseerde instelling gaat van het type 4, dat hij zich beroept op artikel 12 

en 13 van het internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, dat zijn dochter 

P.( …) specifieke noden heeft, dat zijn partner tewerkgesteld is, dat de kinderen geen banden hebben 

met Albanië dat alle familieleden van de kinderen in België zouden verblijven) merken we op dat een 

aparte beslissing genomen werd voor zijn partner en kinderen inzake huidige aanvraag 9bis en dat deze 

elementen dus geen deel uitmaken van huidige beslissing. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij perfect geïntegreerd is, dat er oprechte vriendschapsbanden 

aangeknoopt werden, dat er hechte sociale banden zijn met de Belgische bevolking, dat hij absoluut 

niemand meer kent in Albanië, dat hij financieel onafhankelijk zou zijn zowel ten aanzien van de staat 

als ten aanzien van de familieleden die hem ten laste nemen' dat het niet toekennen van een 

verblijfsmachtiging hem zou onderdompelen in financiële ellende, dat hij van geen enkele steun kan 

genieten in Albanië, dat hij sedert meerdere jaren en met gevaar voor eigen leven heeft gewerkt voor de 

Belgische politiediensten en zo vele arrestaties heeft helpen mogelijk maken. Teaslotte baseert 

betrokkene zich op artikel 8 EVRM omdat het weigeren van een verblijfsmachtiging zijn privé-en 

gezinsleven zou aantasten omdat hij hier verschillende familieleden heeft. 

 

Niettegenstaande wij de gehele situatie van betrokkene hebben bekeken, dienen we te stellen dat de 

bescherming van de openbare orde zwaarder doorweegt dan de belangen van betrokkene en zijn gezin. 

Uit het administratief dossier blijkt namelijk dat betrokkene een eerste maal veroordeeld werd door de 

Correctionele Rechtbank te Brussel op 29.09.2000 voor vrijheidsberoving met lichamelijke folteringen tot 

een gevangenisstraf van drie jaar. Betrokkene was opgesloten in de gevangenis van 01.02.2000 tot 

25.10.2000. Op datum van 10.11.2011 pleegde betrokkene gelijkaardige feiten, namelijk illegale 

vrijheidsberoving en diefstal met geweld in bende in Albanië. Hij werd hiertoe veroordeeld op datum van 

02.02.2015 door de rechtbank te Tirana en verblijft sinds 31.05.2017 in de gevangenis in afwachting van 

zijn uitlevering aan Albanië. Omwille van deze herhaalde inbreuken op de openbare orde kan aan 

betrokkene geen gunstige regeling worden toegestaan. De feiten zijn zwaarwichtig genoeg om te stellen 

dat betrokkene een ernstig gevaar betekend voor onze openbare orde Het is in het belang van onze 

samenleving om betrokkene alhier geen verblijf toe te staan. En dit belang primeert op de overige 

belangen, met name de belangen van betrokkene en zijn gezin. Betrokkenes persoonlijke gedrag vormt 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde en de nationale 

veiligheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij absoluut niemand meer kent in Albanië en dat hij in financiële 

ellende ondergedompeld zal worden bij een terugkeer. Echter, uit het administratief dossier van 

betrokkene blijkt dat hij in de periode van 1999 tot 2013 verschillende malen op-en afreisde tussen 

België, Albanië en Griekenland. Pas sinds eind juni 2013 zou betrokkene ononderbroken in België 

verblijven. Bovendien is betrokkene geboren en getogen in Albanië, waar hij meer dan 32 jaar verbleef, 

weliswaar met verschillende onderbrekingen. Betrokkene haalt aan dat hij absoluut niemand meer kent 

in Albanië en dat hij er geen steun zou krijgen, maar hij legt hiervan geen bewijzen voor. Bovendien lijkt 

het ons zeer onwaarschijnlijk dat betrokkene geen banden meer zou hebben met zijn land van herkomst 

daar hij pas op 28 jarige leeftijd zijn land voor de eerste maal verliet en er zowel in 2004, 2005, 2006, 

2011 en 2013 naar terugkeerde. Betrokkene maakt het dan ook niet aannemelijk dat hij absoluut 

niemand meer zou kennen in zijn land van herkomst. 
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Verder meent betrokkene dat hij perfect geïntegreerd is, dat hij oprechte vriendschapsbanden heeft 

aangeknoopt dat hij hechte sociale banden heeft met de Belgische bevolking en dat hij financieel 

onafhankelijk zou zijn. We stellen echter vast dat bij huidige aanvraag 9bis verschillende stukken 

worden voorgelegd waaruit blijkt dat zijn partner in het verleden tewerkgesteld was maar geen enkel 

stuk waaruit blijkt dat betrokkene hier tewerkgesteld was in het verleden. Met betrekking tot zijn hechte 

sociale banden en oprechte vriendschapsbanden legt betrokkene één getuigenverklaring voor. De 

andere getuigenverklaringen die bij huidige aanvraag 9bis gevoegd werden, hebben uitsluitend 

betrekking op zijn partner en kinderen en maken geen melding van betrokkene zelf. Daarnaast legt 

betrokkene ter staving van zijn integratie nog één stuk voor, namelijk het aanslagbiljet van de 

belastingen voor het jaar 2016. We stellen dus vast dat betrokkene ter staving van zijn perfecte 

integratie twee stukken voorlegt: één getuigenverklaring van een buurman en een aanslagbiljet van de 

belastingen. Dit is ruim onvoldoende om aanvaard te worden als grond voor een verblijfsmachtiging. 

 

De nauwste band met België die betrokkene heeft is het feit dat zijn partner en kinderen hier ook 

verblijven evenals zijn moeder, mevrouw T. S. (…) (R.R. xxx), die de Belgische nationaliteit heeft, Uit 

het administratief dossier blijkt echter dat er herhaaldelijk geen sprake was van een gezinscel. 

Betrokkenen bouwden samen een gezinsleven uit in Albanië in de periode van 2007 tot 2010. Op datum 

van 18 12 2010 kwam zijn partner terug naar België maar bleef betrokkene zelf in Albanië. Volgens zijn 

eigen verklaringen kwam hij slechts enkele dagen in mei 2011 naar België. Pas eind januari 2012 kwam 

betrokkene terug naar België met een korte onderbreking (waarin hij weer naar Albanië ging) van 

20.06.2013 tot eind juni 2013. In de periode van 20.11 2013 tot 24.07.2014 was betrokkene opgesloten 

in de gevangenis. Bovendien merken we op dat betrokkene sinds 31.05.2017 opnieuw opgesloten is in 

de gevangenis waardoor er de facto geen normaal gezinsleven mogelijk is. Betrokkene toont niet aan 

dat zijn partner en kinderen hem bezoeken in de gevangenis. Bovendien merken we op dat het gezin 

van betrokkene niet over enig verblijfrecht beschikt in België en aldus evenals als betrokkene, dient 

terug te keren naar Albanië. We merken op dat huidige aanvraag 9bis ook voor zijn partner en kinderen 

met een negatieve (aparte) beslissing wordt afgesloten. Het gezinsleven wordt door huidige beslissing 

dus niet in die mate verstoort dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM. Met 

betrekking tot het feit dat zijn moeder over de Belgische nationaliteit beschikt merken we op dat dit feit 

onvoldoende is als grond voor een verblijfsmachtiging. Betrokkene woont namelijk niet samen met 

moeder legt geen bewijzen voor van regelmatige contacten en toont evenmin aan dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid zijn tussen hem en zijn moeder. De band tussen meerderjarige kinderen 

en hun ouders valt ook met noodzakelijk onder de bescherming van artikel 8 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 I’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). In casu blijft het bij een loutere verklaring dat de moeder van betrokkene de 

Belgische nationaliteit heeft. 

 

Betrokkene beroept zich verder op het feit dat hij jarenlang werkzaam geweest zou zijn voor de 

Belgische politiediensten. Hij zou, op gevaar voor eigen leven, geïntegreerd zijn in het Albanees 

maffiamilieu en daardoor vele arrestaties mogelijk gemaakt hebben. In het kader hiervan zouden 

meerdere ongebruikelijke procedures gebruikt zijn door de Federale Gerechtelijke Politie om betrokkene 

te beschermen, zoals de oproeping voor verhoor in het kader van fictieve zaken, die dan zonder gevolg 

geklasseerd werden. Betrokkene haalt aan dat de Belgische overheden het zich niet kunnen 

veroorloven hem te verliezen omdat hij hen toelaat de strijd tegen de criminaliteit te voeren en daardoor 

de staatsveiligheid te verzekeren. Ter staving hiervan legt betrokkene een verklaring voor opgesteld 

door de Federale Gerechtelijke Politie te Luik d.d. 02.02.2017 en een schrijven van het Parket van de 

Procureur des Konings te Luik dat de zaak met referentie LI.43.L9/22115 zonder gevolg geklasseerd 

werd Echter, de verklaring van de Federale Gerechtelijke Politie stelt enkel dat zij in contact kwamen 

met betrokkene naar aanleiding van de vraag tot uitlevering door Albanië, dat hij zijn situatie aan hen 

uitgelegd heeft en dat hij zijn werkbereidheid zou aangetoond hebben maar dit niet kon realiseren door 

zijn statuut en dat hij goed met hen samenwerkte in het kader van de vraag tot uitlevering. Er wordt 

nergens melding gemaakt vaneen samenwerking met de politie in andere zaken. Ook het schrijven van 
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het Parket van Luik toont enkel aan dat het onderzoek uit 2015 met als referentie LI.43.L9/2221-15/DC1 

zonder gevolg geklasseerd werd. Het spreekt zich met uit over de verschillende andere onderzoeken die 

door het Parket van Luik in de loop van het jaar 2013 opgestart werden inzake betrokkene (uit het 

administratief dossier blijkt dat er verschillende zaken werden overgemaakt aan het Parket in de loop 

van  het jaar 2013). Betrokkene heeft het aldus niet aannemelijk gemaakt dat hij samengewerkt heeft 

met de Federale Gerechtelijke Politie en dat zijn aanwezigheid noodzakelijk is voor de openbare orde en 

nationale veiligheid van ons land. Integendeel, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij 

een ernstig en actueel gevaar is voor de openbare orde. Bovendien verblijft betrokkene momenteel in de 

gevangenis van Lantin in afwachting van zijn uitlevering aan Albanië waar hij veroordeeld werd tot een 

lange gevangenisstraf voor ernstige feiten van openbare orde. 

 

Uit hetgeen voorafgaat mag duidelijk zijn dat betrokkene een ernstig gevaar betekent voor onze 

openbare orde. Niettemin hebben wij ook nagegaan of de bescherming van de openbare orde in 

verhouding staat met de concrete individuele belangen van de verzoekende partij en zijn gezin. Uit 

hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat wij tot de conclusie kwamen dat de actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging die betrokkene door zijn persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde 

en nationale veiligheid zwaarder doorweegt dan de belangen van betrokkene  

en zijn gezin. Betrokkene kan aldus absoluut geen verblijf in België worden toegestaan. 

(…)” 

 

Uit bijkomende informatie verschaft door de verwerende partij blijkt dat verzoeker op 29 juni 2018 wordt 

overgedragen aan de Albanese autoriteiten. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit bijkomende informatie verschaft door de verwerende partij blijkt dat verzoeker vrijgesteld is uit de 

gevangenis op 28 juni 2018 en op 29 juni 2018 werd overgedragen aan de Albanese autoriteiten. Een e-

mail van 24 juli 2018 van de FOD Justitie naar de Dienst Vreemdelingenzaken vermeldt dat de 

Albanese autoriteiten de uitlevering van verzoeker gevraagd hebben en dat verzoeker op 29 juni 2018 

werd overgedragen aan de Albanese autoriteiten. 

 

Ter terechtzitting wijst de verwerende partij erop dat de overdracht aan de Albanese autoriteiten effectief 

de repatriëring van verzoeker inhield. Verzoeker werd dus gerepatrieerd naar Albanië en de verwerende 

partij werpt op dat verzoeker er geen belang meer bij heeft om de schorsing van de tenuitvoerlegging en 

de nietigverklaring te vorderen van de thans bestreden beslissing. 

 

Gevraagd naar het belang dat verzoeker nog zou hebben in deze zaak, stelt de raadsman van 

verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

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

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

een benadeling of van een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd, 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 (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118).  

 

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

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Het actueel karakter van het belang 

houdt in dat het belang moet voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het beroep tot 

nietigverklaring, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over het beroep. 

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling, m.a.w. een nadeel erdoor ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen, een nuttig effect sorteren. 

 

Er worden geen elementen aangevoerd die zouden wijzen op een belang in hoofde van verzoeker. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk is bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang.  
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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 zes november tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


