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 nr. 228 991 van 19 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van respectievelijk Servische en onbepaalde 

nationaliteit te zijn en die beiden handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X, X, X, X en X, op 7 mei 2019 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 29 maart 2019 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 onontvankelijk verklaard wordt, aan de verzoekende partijen op 10 april 2019 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 29 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 september 2019. 

 

Gezien het arrest nr. 226 764 van 26 september 2019 waarbij de debatten worden heropend en de zaak 

wordt verwezen naar de algemene rol.  

 

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 oktober 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. BUEKENHOUT, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 november 2009 dienen verzoekers een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 17 maart 2010 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf 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: vreemdelingenwet) in. Er worden geen 

medische elementen in hoofde van de kinderen ingeroepen. 

 

Op 22 juli 2010 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatsecretaris een beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 22 juli 2010 wordt de aanvraag van 17 maart 2010 verworpen.  

 

Op 12 augustus 2010 dienen verzoekers een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 29 juni 2010 dienen verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in. Er worden in eerste instantie medische elementen in hoofde 

van de vader van eerste verzoeker ingeroepen. Later worden nog medische attesten over de twee 

oudste kinderen overgemaakt. 

 

Op 23 september 2010 wordt de aanvraag van 29 juni 2010 ontvankelijk verklaard.  

 

Op 30 september 2011 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 72 752 

van 3 januari 2012 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze 

beslissingen. 

 

Op 26 maart 2012 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen opnieuw tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 84 977 

van 20 juli 2012 weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekers. 

 

Op 15 juni 2018 wordt de aanvraag van 29 juni 2010 ongegrond bevonden. De medische elementen die 

later in hoofde van de kinderen werden ingeroepen, werden in deze beslissing niet in overweging 

genomen gezien deze niet de persoon betroffen in hoofde waarvan de aanvraag was ingediend. 

 

Op 15 juni 2018 wordt tevens aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13).  

 

Tegen deze beslissingen van 15 juni 2018 wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 224 591. 

 

Op 27 november 2018 wordt een verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten toegestaan 

van 20 november 2018 tot 23 december 2018. 

 

Op 4 december 2018 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

oudste kind van verzoekers en van hun kinderen M. en Elm.  

 

Op 21 december 2018 worden verzoekers uitgenodigd voor een gesprek met een gemachtigde van de 

bevoegde minister over hun verblijfssituatie in toepassing van artikel 74/9, § 3 van de 

vreemdelingenwet. Op 6 februari 2019 vindt dit gesprek plaats. 

 

Op 9 januari 2019 wordt een verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten toegestaan van 

24 december 2018 tot 24 februari 2019. 

 

Op 7 februari 2019 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet in.  
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Verzoekster dient een verzoekschrift tot het erkennen van het statuut van staatloze in bij de rechtbank 

van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Mechelen. 

 

Op 29 maart 2019 wordt de aanvraag van 4 december 2018 onontvankelijk verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing. De Raad merkt hierbij op dat het oudste kind van verzoekers niet op deze 

beslissing wordt vermeld en volgt de raadsvrouw van verzoekers in haar schrijven van 10 mei 2019 dat 

het oudste kind eveneens geviseerd wordt door deze bestreden beslissing. De Raad gaat ervanuit dat 

dit een materiële misslag van de verwerende partij betreft, te meer nu in de aanvraag van 

4 december 2018 net medische elementen in hoofde van dit kind werden opgeworpen. De bestreden 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

04.12.2018 bij onze diensten werd ingediend door :  

R., N. (R.R.: xxx) geboren te P. (…) op (…).1987  

R., L. (…) (RR: xxx) Geboren te P. (…) op (…).1984  

+ minderjarige kinderen:  

R., Elm. (…), °(…).2009  

R., Eli. (…), °(…).2012  

R., Elv. (…), °(…).2010  

R., M. (…), °(…).2011  

R. (…), Y. (…), °(…).2018  

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 deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en):  

 

Artikel 9ter §3 – 2° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; betrokkene toont in de aanvraag zijn identiteit niet aan 

op de wijze bepaald in § 2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet.  

Betrokkenen legt bij hun aanvraag dd. 04.12.2018 een certificaat van staatsburgerschap en 

geboorteakten voor. Deze bewijselement kunnen hun identiteit niet aantonen zoals voorzien in art 9ter, 

§2, 1e lid, gezien dit bewijselement niet voldoet aan de voorwaarde voorzien in art. 9ter, §2, 1e lid, 3° 

namelijk het laat niet toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en verzoekers. Betrokkenen 

roepen evenmin in vrijgesteld te zijn van de verplichtingen hun identiteit aan te tonen (art.9ter, §2, 3e 

lid). Bovendien dienen alle ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld te zijn op het ogenblik van de 

indiening van de initiële aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).). Bijgevolg is de aanvraag 

onontvankelijk  

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt, zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen – 

fax: 02 274 66 11).(…)” 

 

Op 14 mei 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot niet-ontvankelijkheid 

van de verblijfsaanvraag van 7 februari 2019 (bijlage 42). 

 

Uit bijkomende informatie die door de verwerende partij en door verzoekers ter terechtzitting aan de 

Raad werd overgemaakt blijkt dat verzoekers ingevolge een aanvraag van 23 mei 2019 op 

23 september 2019 werden gemachtigd tot een tijdelijk verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

In het schrijven van 23 september 2019 wordt onder meer het volgende uiteengezet:  
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“De vraag tot vernieuwing van de verblijfstitel dient ingediend te worden via de gemeente van verblijf, 

ten minste 3 maanden en ten laatste 30 dagen voor de vervaldatum van de verblijfstitel. 

Bij de vraag tot vernieuwing van hun verblijfsvergunning dient minstens een van de volgende personen 

het bewijs van effectieve en recente tewerkstelling (arbeidsovereenkomst en loonfiches) te leveren, of 

het bewijs dat zij niet ten laste vallen van de openbare instellingen. 

Wanneer de betrokkenen de verlenging van hun verblijfsvergunning aanvragen, dienen zij conform 

artikel 1/2§ 3 van de wet van 15.12.1980 te bewijzen dat zij inspanningen hebben gedaan om zich te 

integreren. De Dienst Vreemdelingenzaken zal voornamelijk rekening houden met het volgen van een 

inburgeringscursus of een beroepsopleiding, het uitoefenen van een economische activiteit of het 

voorleggen van een bewijs van inschrijving van een erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, 

kennis hebben van de taal van de plaats van inschrijving en een actieve deelname aan het 

verenigingsleven. De volledige informatie over dit onderwerp is gepubliceerd op de site van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be > snelle links > integratiebereidheid en bewijzen inspanningen 

tot integratie in België). Daarenboven mogen zij door hun gedrag de openbare orde of nationale 

veiligheid niet schaden: 

R. L. (…), (…).1984, R.R. xxx 

R. N. (…), (…).1987, R.R. xxx 

 

Tevens kan de verlenging van de verblijfstitel slechts toegestaan worden indien hij/zij ten minste drie 

maanden voor de vervaldatum het bewijs van identiteit en nationaliteit levert/leveren in toepassing van 

het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 

Deze voorwaarde geldt niet indien de asielprocedure van betrokkene nog hangende is (op het moment 

van de verlenging).” 

  

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting wordt de vraag gesteld naar het actueel belang nu blijkt dat verzoekers gemachtigd 

werden tot een tijdelijk verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Verzoekers werpen op dat hun belang behouden blijft. Immers biedt een vernietiging van de bestreden 

beslissing de mogelijkheid tot een gegrond verklaarde aanvraag op basis van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet waarbij de voorwaarden voor verlenging na een jaar anders en makkelijker te 

realiseren zijn dan bij een tijdelijk verblijf op basis van artikel 9bis, waar de voorwaarden voor 

verzoekers veel moeilijker zijn. 

 

De verwerende partij stelt dat er geen belang meer is, immers zouden verzoekers bij een gegrond 

verklaarde aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet louter eenzelfde tijdelijke 

verblijfstoelating bekomen, hun rechtstoestand zou met andere woorden niet veranderen zodat het 

belang niet behouden blijft.  

 

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 verzoekers een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd zijn door 

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

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

 

De Raad kan verzoekers niet bijtreden waar zij opwerpen dat hun belang in deze zaak behouden blijft.  

 

Het belang van verzoekers is hypothetisch aangezien de vernietiging van de bestreden beslissing niet 

automatisch aanleiding zal geven tot een tijdelijke verblijfsmachtiging en verzoekers vooruitlopen op een 

eventuele verlenging daarvan. 
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Het vangnet van een medisch verblijf wordt voor verzoekers behouden doordat zij de mogelijkheid 

hebben om een nieuwe aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in te dienen. 

Indien zij een nieuwe aanvraag indienen waarbij zij zich beroepen op medische elementen in hoofde 

van hun oudste kind en van hun kinderen M. en Elm. dienen zij een toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° 

van de vreemdelingenwet niet te vrezen. De medische problematiek in hoofde van deze kinderen werd 

immers enkel aangehaald in de aanvraag van 4 december 2018, die door de thans bestreden beslissing 

onontvankelijk werd verklaard in toepassing van artikel 9ter, § 3, 2° van de vreemdelingenwet (de 

vreemdeling toont zijn identiteit niet aan op de wijze bepaald in § 2). Artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet vermeldt immers dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard “wanneer de 

ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden 

aangehaald in het kader van een aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 

9ter, § 3, 1°, 2° of 3°”. 

 

Bij de machtigingsaanvraag van 29 juni 2010 werden in eerste instantie medische elementen in hoofde 

van de vader van eerste verzoeker ingeroepen. De medische elementen die in een latere fase in hoofde 

van de kinderen werden ingeroepen werden in deze beslissing niet in overweging genomen gezien deze 

niet de persoon betroffen in hoofde waarvan de aanvraag was ingediend. Ook in de aanvraag van 

17 maart 2010 werden geen medische elementen in hoofde van de kinderen aangehaald.   

 

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat verzoekers in hun middel benadrukken dat zij geen 

documenten van hun ambassade kunnen bekomen “want een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het 

beschikken over een verblijfsvergunning in België”. Nu verzoekers thans gemachtigd werden tot een 

tijdelijk verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet lijkt deze belemmering voor hen 

weg te vallen. Zij kunnen opnieuw hun ambassade contacteren en erop wijzen dat zij nu wel over een 

machtiging tot verblijf in België beschikken.  

 

Het beroep is niet ontvankelijk wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang.  

 

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 negentien november tweeduizend negentien 

door: 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET   


