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 nr. 257 471 van 30 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

19 maart 2021 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 16 februari 2021 waarbij de aanvraag tot regularisatie 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 zonder voorwerp wordt verklaard. 

 

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 11 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 januari 2020 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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). Deze aanvraag werd 

op 25 maart 2020 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 9 november 2020 met nummer 243 781 werd deze 

beslissing vernietigd. 
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Op 16 februari 2021 wordt de aanvraag van verzoekers zonder voorwerp verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) 

 

Naar aanleiding van 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, zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen, bij onze diensten ingediend per aangetekend schrijven van 14.01.2020, heb ik de 

eer u te informeren dat het verzoek zonder voorwerp is geworden. 

 

Reden: 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkenen op dd. 26.10.2020 het Belgisch grondgebied hebben 

verlaten. Op 03.11.2020 vroegen zij asiel aan in Duitsland. Een woonstcontrole op 28.01.2021 

uitgevoerd door de Politiezone Demerdal bevestigde dat betrokkenen niet meer op het Belgisch 

grondgebied verblijven. Het komt aan betrokkenen toe om op het grondgebied te verblijven gedurende 

de periode dat zijn 9ter aanvraag hangende is bij onze diensten. De ambtenaar-geneesheer kan immers 

besluiten, indien hij dit nodig acht, betrokkenen aan een medisch onderzoek te onderwerpen. 

 

De ratio legis van art 9ter in acht genomen, kan geconcludeerd worden dat betrokkenen afstand doen 

van hun aanvraag, wanneer hij het grondgebied verlaat terwijl hun aanvraag nog niet ten gronde werd 

behandeld (arrest RVV n° 78 396 van 29 maart 2012). Derhalve wordt de aanvraag zonder voorwerp 

verklaard. 

 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 

118) 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 (met verwijzing naar J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 13).  

 

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

zeker, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Opdat verzoekers een belang 

zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling 

en dat zij een nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden handeling moet verzoekers 

bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. Het belang dient te bestaan op 

het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te bestaan op het ogenblik van 

de uitspraak.  

 

Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 26 oktober 2020 het 

grondgebied verlaten hebben en op 3 november 2020 een verzoek om internationale bescherming 

indienden in Duitsland. Ter terechtzitting erkent de advocaat van verzoekers dat zij niet langer op het 

grondgebied verblijven. Uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de Belgische autoriteiten op 7 

november 2020 een terugnameverzoek ontvingen van de Duitse instanties. Dit verzoek werd aanvaard 

op 27 november 2020. Op 7 januari 2021 meldden de Duitse instanties echter dat de overdracht niet 

mogelijk was omdat verzoekers hiertegen een schorsend rechtsmiddel hadden aangewend. 

Verzoekers, die hun belang bij het door hen ingestelde annulatieberoep bij de Raad willen bewaren, 
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dienen een voortdurend en ononderbroken belangstelling voor hun procedure te tonen. Door een 

schorsend middel aan te wenden tegen hun overdracht, geven verzoekers te kennen dat zij niet 

wensen terug te keren naar België. Hieruit leidt de Raad af dat verzoekers geen aanhoudende 

interesse hebben om hun aanvraag om machtiging tot verblijf behandeld te zien. Verzoekers geven 

geen blijk van het rechtens vereist belang. 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk. 

 

4. 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.  

 

 

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 dertig juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


