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 nr. 153 628 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X - X 

Beiden handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X - X - 

X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, in eigen naam 

en als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 17 maart 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 10 februari 2014 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, zonder voorwerp is. 

 

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 7 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen dienden een asielaanvraag in op 30 augustus 2010. 
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Op 8 december 2010 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en van de status van subsidiaire 

bescherming. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 24 februari 2011 verwierp de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen voormeld beroep. 

 

Op 20 december 2010 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

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 verkort de 

vreemdelingenwet). 

 

Op 5 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 oktober 2012 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 30 

oktober 2012 een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 

13quinquies) ten aanzien van de verzoekende partijen. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende 

partijen een schorsings- en anulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest 

van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

De verzoekende partijen dienden op 9 november 2012 opnieuw een aanvraag in om machtiging tot 

voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 november 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tegen deze 

beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en anulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 22 november 2012 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod ten aanzien van de verzoekende partijen. 

 

De op 22 oktober 2012 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 18 juli 2013 onontvankelijk verklaard. Op diezelfde dag 

werd ten aanzien van de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. 

Tegen deze beslissingen dienden de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep in bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 29 juli 2013 dienden de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag in. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 8 

augustus 2013 een beslissing waarbij de asielaanvraag niet in overweging werd genomen. Tegen deze 

beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 28 augustus 2013 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 26 

september 2013 een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing werd 

door de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Op 22 oktober 2013 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 
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Op 3 december 2013 werd de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 26 

september 2013 ingetrokken. 

 

De verzoekende partijen dienden op 6 december 2013 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 februari 2014 verleende de ambtenaar-geneesheer een medisch advies nopens de door de 

verzoekende partijen ingeroepen medische problematiek. 

 

Op 7 februari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 29 augustus 

2013 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (rolnummer 148 866). 

 

Op 7 februari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 6 december 2013 

ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (rolnummer 148 889). 

 

De op 22 oktober 2013 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 10 februari 2014 zonder voorwerp verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

 “ Mijnheer de Burgemeester, 

 

Naar aanleiding van de aanvraag tot regularisatie voor de genaamden, 

 

(…) 

 

opgesteld en ondertekend door de advocaat van de betrokkenen op 16/10/2013 (datumstempel van 

Roeselare op de aanvraag), 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, ingevoegd 

bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, dien ik u 

te informeren dat het verzoek zonder voorwerp is. 

 

Reden: 

 

De betrokkenen staan momenteel onder een inreisverbod voor het Schengengrondgebied dat hen werd 

betekend op 05/12/2012; Dit inreisverbod verbiedt hen om zich op het Schengengrondgebied te 

bevinden voor een periode van 3 jaar, met name tot 04/12/2015. Het inreisverbod is op heden niet 

opgeheven of opgeschort. Krachtens artikel 7, 1' alinea – 12°, artikel 74/12 §1, 3 alinea en § 2 en §4 van 

de wet van 15 december 1980 mogen de betrokkenen zich niet NIET op het Belgische grondgebied 

bevinden.  

 

Er werden aan de betrokkenen meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten betekend, namelijk 

- met een termijn van 30 dagen, de bijlage 13 quinquies, aan hen betekend op 07/11/2012 

- met een termijn van 7 dagen, de bijlage 13 sexies, aan hen betekend op 05/12/2012 

- met een termijn van 7 dagen.de bijlage 13 quater, aan hen betekend op 08/08/2013 

- met een termijn van 0 dagen, de bijlage 13, aan hen betekend op 23/07/2013.” 

 

Op 10 februari 2014 werd ten aanzien van de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (rolnummers 148 797 en 148 793). 

 

2. 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 
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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, 2005-2006, 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 - 413). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

De beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet zonder voorwerp  wordt verklaard, vermeldt “De betrokkenen staan momenteel onder 

een inreisverbod voor het Shengengrondgebied dat hen werd betekend op 5 december 2013. Dit 

inreisverbod verbiedt hen om zich op het Shengengrondgebied te bevinden voor de periode van drie 

jaar, met name tot 4 december 2015. Het inreisverbod is op heden niet opgeheven of opgeschort.”  

 

Dat de verzoekende partijen onder een definitief inreisverbod staan, dat noch opgeheven noch 

ingetrokken werd, vindt steun in het administratief dossier. Het wordt door de verzoekende partijen ook 

niet ontkend. 

 

Artikel 1, 8° van de vreemdelingenwet definieert een inreisverbod als volgt: “de beslissing waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt 

verboden (...)”. 

 

Gelet op bovenstaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen het wettelijk vereiste 

belang ontberen bij huidig beroep. Een procedure op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is 

erop gericht een verblijf in het Rijk te verkrijgen op grond van buitengewone omstandigheden die 

toelaten dat de aanvraag om verblijfsmachtiging in België wordt ingediend. De verzoekende partijen die 

onderhevig zijn aan een inreisverbod kunnen het Rijk echter niet binnenkomen en er a fortiori niet 

verblijven. Zij kunnen derhalve geen machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet verkrijgen, tenzij het inreisverbod niet langer geldt, omdat het verstreken, ingetrokken 

of opgeheven is, wat in casu niet het geval is. 

 

Ter terechtzitting daaromtrent bevraagd stellen de verzoekende partijen dat nergens uit artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet blijkt dat er geen aanvraag kan ingediend worden indien er een inreisverbod is. 

Artikel 9bis laat toe om mensen die hier niet mogen zijn of een bevel om het grondgebied gekregen 

hebben deze procedure te volgen om hier toegelaten te worden. 

 

Niettegenstaande dat in artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet expliciet vermeld staat dat er geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf mag worden ingediend wanneer er een inreisverbod van kracht is, 

dient ook naar de andere bepalingen van de vreemdelingenwet gekeken te worden. Zoals hiervoor 

reeds werd uiteengezet, is een inreisverbod overeenkomstig artikel 1, 8° van de vreemdelingenwet een 

beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied verboden wordt. 

 

Terecht verwijst de verwerende partij in casu naar artikel 74/11, § 3 van de vreemdelingenwet dat luidt 

als volgt: 

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

In de voormelde bepaling wordt uitdrukkelijk aangestipt welke procedures kunnen ingaan tegen het 

inreisverbod, met name deze die betrekking hebben op het recht op internationale bescherming. Artikel 

9bis van de vreemdelingenwet valt hier niet onder. Aldus maken de verzoekende partijen niet 

aannemelijk dat ze nog belang hebben bij huidig beroep. 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 
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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 dertig september tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


