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 nr. 197 805 van 11 januari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten H. BOURRY & 

D. VANDENBROUCKE  

Steenakker 28 

8940 WERVIK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaiteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon X, op 21 januari 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 18 

december 2014 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, zonder voorwerp verklaard wordt. 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gezien het arrest nr. 193 716 van 16 oktober 2017. 

 

Gelet op de beschikking van 16 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN, die loco advocaat Mr. D. VANDENBROUCKE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché B. BEULS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, dienen op 7 oktober 2014 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 18 december 2014, met kennisgeving op 6 januari 2015, verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag zonder voorwerp. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“Z., A. (...)(R.R. (...)) 

Geboren op (...).1971 

B., H. (...) (R.R. (...)) 

Geboren op (...).1970 

Wettelijke vertegenwoordigers van: 

Z., A. (...) (R.R. (...)) 

Geboren op (...).2010 

 

Naar aanleiding van de aanvraag tot regularisatie 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, ingediend op datum van 07.10.2014 door de advocaat van betrokkenen, heb ik de 

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

 

Reden: 

 Betrokkenen staan momenteel onder een inreisverbod voor het Schengengrondgebied dat hen werd 

betekend op 29.11.2013; Dat inreisverbod verbiedt hun zich op het Schengengrondgebied te 

bevinden 

voor een periode van 3 jaar, met name tot 29.11.2016. Het inreisverbod werd niet opgeheven of 

opgeschort. 

Krachtens artikel 7, 1e alinea - 12°, artikel 74/12 §1, 3e alinea en § 2 en §4 van de wet van 15 

december 1980 mogen betrokkenen zich NIET op het Belgische grondgebied bevinden. 

 Er werd aan betrokkenen een bevel om het grondgebied te verlaten met een termijn van 30 dagen 

betekend op 29.04.2013; 

 Ter herinnering: krachtens artikel 74/12 van de wet van 15.12.1980 dient de aanvraag tot opheffing 

of opschorting daarvan aangevraagd te worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

beroepspost die bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland. Tijdens het onderzoek 

van de aanvraag tot opheffing of opschorting hebben betrokkenen geen enkel recht op toegang tot 

of verblijf in het Rijk. 

Indien betrokkenen wensen dat het inreisverbod wordt opgeheven of opgeschort, moeten ze dus 

terugkeren naar hun land van herkomst of verblijf om de aanvraag daar in te dienen. Zolang daarop 

geen positief antwoord is, mogen betrokkenen zich niet op het Belgische grondgebied bevinden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen verzoeken de verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het 

geding en de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partijen te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos.  

 

3. Onderzoek van het beroep c 

 

3.1. De verzoekende partijen voeren onder meer de schending aan van de materiële motiveringsplicht 

en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Zij betogen: 

 

“(...) 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 
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Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 

de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen (…) 

de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.” 

 

De bedoeling van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is een duidelijk kader te scheppen voor de 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt 

ingediend door een vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. 

In casu is er niet langer sprake van een duidelijk kader. De Dienst Vreemdelingenzaken laat in deze na 

determinerende motieven te geven waarom de aanvraag niet voldoet. De door de dienst 

Vreemdelingenzaken weerhouden verklaring is kennelijk onredelijk en komt neer op pure willekeur. Op 

basis van de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken dient besloten te worden dat in de toekomst 

niemand nog aanspraak kan maken op een verblijfsstatuut ingevolge toepassing van art. 9 bis 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis Vw bevat geen inhoudelijke criteria voor het toekennen van een verblijfsmachtiging. Dat is 

een discretionaire bevoegdheid van de minister en de De Dienst Vreemdelingenzaken. Deze hebben 

echter openlijk verklaard dat zij de criteria van de instructie van 19 juli 2009 toepassen. 

 

De instructie van 19 juli 2009 is op zichzelf geen bindende rechtsnorm. Formeel werd ze vernietigd door 

de Raad van State (RvS nr. 198.769 van 9 december 2009). De staatssecretaris en de DVZ hebben 

publiek meegedeeld (op hun websites op 11 december 2009, en in de Kamer op 17 december 2009) dat 

zij de criteria van deze instructie ten gronde zullen blijven toepassen in het kader van hun discretionaire 

bevoegdheid. 

 

Verzoekers zijn de mening toegedaan dat hun aanvraag voldoet aan de criteria van de instructie. De 

verwerende partij schendt dan ook het vertrouwensbeginsel. Verzoekers mochten erop vertrouwen erop 

dat vaste gedrags- of beleidsregels die de overheid publiek bekend maakt ook in hun individuele geval 

worden toegepast. Dit is gerechtvaardigd aangezien het over precieze beloften gaat over een 

discretionaire bevoegdheid van deze overhead. Verzoekers mochten verwachten dat beleidsregels niet 

onverhoeds worden gewijzigd; die verwachting blijkt ook de 9bis aanvraag zelf. 

Verwerende partij beroept zich op een lopend inreisverbod om de aanvraag van verzoekers zonder 

voorwerp te verklaren. Verwerende partij verwijst in deze naar artikel 74/12 § 4 Vw. Dit artikel stelt enkel 

dat een derdelander geen recht op toegang of verblijf heeft tijdens een onderzoek tot opheffing of 

opschorting van een inreisverbod. Feit is dat een verzoek in toepassing van art. 9 bis Vw kan worden 

aangevraagd vanuit een illegaal verblijf. Artikel 74/12 § 4 Vw. kan in deze dan ook niet als argument 

worden weerhouden. 

 

Huidige praktijk komt neer op een algemene uitsluitingsclausule. Een algemene uitsluitingsclausule gaat 

in tegen het principe dat elk regularisatieverzoek op individuele basis moet getoetst worden aan de 

voorziene criteria, met afweging van de belangen enerzijds van de Belgische Staat (handhaving van de 

openbare orde) en anderzijds die van de individueel betrokken vreemdeling (behoud van het verblijf bij 

zijn gezin, op basis van een geregulariseerde verblijfsstatus). Minstens mag gesteld worden dat een 

uitsluitingsclausule beperkend moet geïnterpreteerd worden en 

niet extensief. 

 

Er moet daarnaast vastgesteld worden dat verweerder een eerdere aanvraag van verzoekers om tot 

een verblijf gemachtigd te worden wel behandeld en zelfs ten gronde onderzocht heeft, zodat het 

derhalve in voorliggende zaak kennelijk onredelijk is om te stellen dat het loutere feit dat aan verzoekers 

een inreisverbod werd betekend tot gevolg zou hebben dat hun nieuwe aanvraag om tot een verblijf 

gemachtigd te worden niet kan behandeld worden en zonder voorwerp zou zijn. 
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De bestreden beslissing is genomen zonder rekening te houden met alle nuttige gegevens en op 

kennelijk onredelijke wijze. Verweerder heeft de materiële motiveringsplicht heeft geschonden.” 

 

3.2. De verwerende partij merkt hieromtrent het volgende op in haar nota: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de materiële motiveringsplicht ; 

- artikel 9 en 9bis van de Vreemdelingenwet ; 

- het vertrouwensbeginsel. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Minister zou hebben nagelaten diens determinerende motieven weer te geven. De verzoekende partij 

meent dat de motivering kennelijk onredelijk is en neerkomt op pure willekeur. De verzoekende partij 

verwijst in haar tweede middel nog naar het feit dat openlijk werd verklaard dat de criteria van de 

instructie dd. 19.07.2009 verder zouden worden toegepast. 

De verzoekende partij meent dat artikel 74/12 Vreemdelingenwet geen wettelijk beletsel vormt voor een 

aanvraag o.g.v. artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, doch de verzoekende partij haar kritiek kan niet 

worden aangenomen. 

Luidens artikel 1 van de Vreemdelingenwet wordt een inreisverbod als volgt omschreven: 

“8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering;” 

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier, alsook uit de motivering van de 

bestreden beslissing blijkt dat aan verzoekende partij op 29.11.2013 een inreisverbod (bijlage 13sexies) 

werd betekend. 

Tegen voormeld inreisverbod (bijlage 13sexies) werd door de verzoekende partij geen beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zodat de beslissing definitief en 

uitvoerbaar is. 

In concreto betekent het inreisverbod dat aan de verzoekende partij uitdrukkelijk het verbod werd 

opgelegd om met ingang van 29.11.2013 het Belgisch grondgebied te betreden en hier nog verder te 

verblijven. 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij op het ogenblik van het nemen van de in casu bestreden 

beslissing het voorwerp uitmaakte van een inreisverbod en derhalve uitdrukkelijk het verblijf in het Rijk 

haar werd verboden, kan zij niet dienstig voorhouden dat zij gerechtigd zou zijn om een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in te dienen op het Belgische grondgebied. 

Een verwijzing naar een eerder aanvraag tot verblijfsmachtiging dewelke wel zou zijn behandeld, is 

uiteraard geenszins dienstig, vermits de verzoekende partij ten tijde van het indienen van haar eerdere 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet nog niet het 

voorwerp uitmaakte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). De verzoekende partij haar kritiek mist 

grondslag. 

Uit een samenlezing van artikel 1, artikel 7, eerste lid, 12° en artikel 74/12 §1, 3e lid, §2 en §4 van de 

Vreemdelingenwet vloeit duidelijk voort dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod, geen aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet kan 

indienen op ontvankelijke wijze. Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. Zij toont niet 

aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden 

beslissing zou zijn gekomen. 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen is het probleem in casu ook helemaal niet 

dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vanuit 

onwettig verblijf werd ingediend. 

Bijgevolg mist de kritiek van de verzoekende partij elke grondslag, waar wordt aangevoerd dat de 

verwijzing naar de illegale verblijfsstatus van de verzoekende partij geen afdoende motivering zou 

uitmaken. 

Verwerende partij benadrukt dat een loutere situatie van onwettig verblijf wel degelijk strikt dient te 

worden onderscheiden van de situatie waarin de verzoekende partij zich bevindt, met name dat haar 

uitdrukkelijk een verbod werd opgelegd om nog verder in het Rijk te verblijven en om het Rijk binnen te 

komen. 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft geheel terecht besloten dat de 

verzoekende partij zich niet op het Belgisch grondgebied mag bevinden, zodat geenszins kan worden 

aangenomen dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet gerechtvaardigd zou zijn. 
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In zoverre verzoekende partij zou menen dat de aanvraag overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet een impliciete opheffing is van het inreisverbod, laat verweerder gelden dat de 

beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen worden aangenomen. 

Artikel 74/12, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 1. De minister of zijn gemachtigde kan het inreisverbod opheffen of opschorten omwille van 

humanitaire redenen. 

Wanneer twee derde van de duur van het inreisverbod is verstreken, kan de onderdaan van een derde 

land een opschorting of opheffing van het inreisverbod vragen om professionele of studieredenen. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

wordt de gemotiveerde aanvraag door de onderdaan van een derde land ingediend bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire beroepspost die bevoegd is voor zijn woon-of verblijfplaats in het buitenland.” 

Uit de voormelde bepaling blijkt afdoende -zoals ook in de bestreden beslissing wordt aangehaald- dat 

een aanvraag tot opheffing of opschorting van een inreisverbod moet worden ingediend bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire beroepspost die bevoegd is voor zijn woon-of verblijfplaats in het buitenland. 

Een afwijking op voormelde algemene regel is luidens artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet slechts 

mogelijk indien zulks in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit is bepaald. De 

verzoekende partij blijft evenwel volkomen in gebreke om aannemelijk te maken dat in casu een 

afwijking zou kunnen worden toegestaan. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zonder voorwerp diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.3. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu een onderzoek van de aangevoerde schending 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem 

evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België.  

 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt 

met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

In casu merkt de verzoekende partij op dat de beslissing van de verwerende partij kennelijk onredelijk is 

en berust op willekeur nu zij nalaat te motiveren waarom de aanvraag niet voldoet. Verder verwijst zij 

naar de instructie van 19 juli 2009 en wijst zij er op dat de verwerende partij de aanvraag niet zonder 
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voorwerp kon verklaren louter verwijzend naar het inreisverbod van 3 jaar dat haar betekend werd op 29 

november 2013. 

 

Daargelaten het feit dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd en de verzoekende partij niet 

ernstig kan voorhouden dat de criteria die erin werden bepaald nog worden toegepast, kan zij worden 

bijgetreden waar zij stelt dat de verwerende partij naliet de aanvraag inhoudelijk te beoordelen en te 

motiveren waarom de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Het komt de Raad voor dat de verwerende partij niet kon volstaan met een loutere 

vaststelling dat de verzoekende partij voorwerp uitmaakt van een inreisverbod zodat haar aanvraag 

zonder voorwerp dient te worden beschouwd.  

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft immers in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 

geoordeeld dat “Uit de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat 

het tijdvak van het inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van 

de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten”. (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 

53). In datzelfde arrest heeft het Hof er op gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te 

beoordelen vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend (HvJ, 26 juli 2017, 

Ouhrami, C- 225/16, punt 40). Het Hof preciseert dat “indien wordt aanvaard dat inreisverboden, 

waarvan de rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau geharmoniseerde regels is, op 

verschillende tijdstippen beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg te brengen, naargelang van de 

verschillende keuzen van de lidstaten in het kader van hun nationale wetgeving, het met richtlijn 

2008/115 en met dergelijke inreisverboden nagestreefde doel in gevaar worden gebracht” (HvJ, 26 juli 

2017, Ouhrami, C-225/16, punt 41). Verder stelt het Hof dat “Daaruit volgt dat het onregelmatig verblijf 

van betrokkene tot het tijdstip van de vrijwillige of  gedwongen uitvoering van de terugkeerverplichting 

en bijgevolg van de daadwerkelijke terugkeer naar zijn land van herkomst, een land van doorreis of een 

derde land, inde zin van artikel 3, punt3, van richtlijn 2008/115, wordt beheerst door het terugkeerbesluit 

en niet door het inreisverbod, dat pas vanaf dat tijdstip rechtsgevolgen teweegbrengt door het de 

betrokkene te verbieden om gedurende een bepaalde periode na zijn terugkeer het grondgebied van de 

lidstaten weer te betreden en er opnieuw te verblijven.” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punt 49). 

 

Aangezien uit dit arrest voortvloeit dat het aan de verzoekende partij opgelegde inreisverbod op heden 

nog geen rechtsgevolgen teweeg brengt nu zij het Rijk niet heeft verlaten, kan dit inreisverbod evenmin 

een invloed hebben op het belang van de verzoekende partij bij onderhavige vordering. 

 

De verzoekende partij kan worden gevolgd waar zij meent dat er sprake is van een schending van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet nu de verwerende partij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet louter zonder voorwerp verklaarde omdat aan de 

verzoekende partij een inreisverbod werd uitgereikt en zonder haar aanvraag te beoordelen in het licht 

van genoemde bepaling. Er blijkt niet dat op alle elementen van de aanvraag werd geantwoord. 

 

Het middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

De overige onderdelen van het middel behoeven geen verder onderzoek nu deze niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 december 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 
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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 verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf januari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 


