
 

RvV X - Pagina 1 

nr. 123 191 van 29 april 2014 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 

 tegen: 

  

de Belgische staat, vertegenwoordigd door Migratie- en asielbeleid, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding 
 

 

 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 22 april 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 8 maart 2011 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 ter kennis gebracht op 25 maart 2011. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 april 2011 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 22 juli 2013 nr. 224.385 waarbij het arrest van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen van 22 augustus 2012 nr. 86 121 wordt vernietigd. 

 

Gelet het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 27 februari 2014 nr. 119 639, waarbij 

de debatten worden heropend en de partijen worden opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting 

van 25 maart 2014 om 10 uur. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA. 

  



 

RvV X - Pagina 2 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 

 

Op 8 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet) ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Deze 

beslissing wordt op 25 maart 2011 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

Uit informatie verstrekt door de Dienst Vreemdelingenzaken en toegevoegd aan het administratief 

dossier, blijkt dat de verwerende partij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op de hoogte heeft 

gebracht van de beslissing van 26 februari 2014 waarbij “de ongegronde beslissing d.d. 08.03.2011 

inzake 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 

15 december 1980”, ingetrokken wordt.  

 

Beide partijen bevestigen ter terechtzitting dat de zaak ingevolge de intrekking van de bestreden 

beslissing zonder voorwerp is geworden. 

 

De Raad benadrukt dat de intrekking van de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de thans 

aangevochten akte met retroactieve kracht uit het rechtsverkeer verdwijnt en dus wordt geacht nooit te 

hebben bestaan. De intrekking van de bestreden beslissing ontneemt per definitie het voorwerp aan het 

annulatieberoep. Het beroep tot nietigverklaring is zonder voorwerp en dient te worden verworpen. 

 

2. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET,       kamervoorzitter, 

dhr. M. DENYS,      griffier. 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS  A. DE SMET 


