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 nr. 154 775 van 19 oktober 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 11 september 2014 

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

minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

van 7 augustus 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 onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gezien het arrest nr. 148 793 van 30 juni 2015 waarbij de debatten worden heropend en waarbij de 

partijen worden opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van 10 augustus 2015.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. ROGIERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 juni 2014 dient de verzoeker een aanvraag in 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). 
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De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) verklaart deze aanvraag onontvankelijk bij beslissing 

van 7 augustus 2014. 

 

Deze beslissing werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 12 augustus 2014 en zij is als volgt 

gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.06.2014 werd 

ingediend door : 

 

H(…) O(…)  

[…] 

 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grand van artikel 9bis, §1 van 

de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 15.09.2006. 

 

Meester R(…) stelt dat betrokkene getracht heeft een paspoort te bekomen via de Ambassade van de 

Republiek Zuid-Soedan te Brussel. Bij een persoonlijk bezoek aan deze Ambassade op 07 mei 2014 

zou aan betrokkene meegedeeld zijn dat men hem niet de nodige documenten kon bezorgen en dat hij 

hiervoor terug diende te gaan naar Juba. De Ambassade van de Republiek Zuid-Soedan weigerde 

tevens de afgifte van een attest van de onmogelijkheid om de identiteitsdocumenten af te leveren aan 

verzoeker. De brief die de raadsvrouw van betrokkene aan de Ambassade schreef op 07 mei 2014, 

bleef onbeantwoord. Volgens de raadsvrouw heeft de Ambassade van de Republiek Zuid-Soedan te 

Brussel aldus geweigerd identiteitsdocumenten te bezorgen aan verzoeker en dit zonder gegronde 

redenen. We merken hier op dat uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat de asielinstanties 

sterke twijfels hebben omtrent de beweerde nationaliteit van betrokkene. In de beslissing van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen lezen we dat betrokkene de door hem 

geopperde afkomst uit Zuid-Soedan, alsook de door hem geopperde Soedanese nationaliteit, absoluut 

niet aannemelijk gemaakt heeft. Betrokkene legt bij onderhavige aanvraag 9bis geen enkel stuk voor dat 

een andere beoordeling dan die door de asielinstanties zou rechtvaardigen. Het feit dat de Ambassade 

van de Republiek van Zuid-Soedan na betrokkene persoonlijk te hebben gesproken niet bereid is 

betrokkene verder op enige manier te helpen, bevestigt enkel de vermoedens van de asielinstanties. 

 

De raadsvrouw wenst voor de goede orde nog aan te duiden dat in de beslissingen van de 

asielinstanties werd voorbijgegaan aan het feit dat verzoeker de taal van Zuid-Soedan spreekt, wat 

minstens als begin van bewijs in aanmerking dient te worden genomen. Meester Rogiers laat evenwel in 

het midden welke taal zij precies bedoelt met "de taal van Zuid-Soedan". Uit het administratief dossier 

van betrokkene blijkt dat deze de interviews in het kader van zijn asielaanvraag steeds in de Engelse 

taal gevoerd heeft. Uit de vragenlijst die ingevuld werd in het kader van zijn asielaanvraag, blijkt dat hij 

Engels, een beetje Duits, Italiaans en Nederlands spreekt. Er kan bezwaarlijk beweerd worden dat het 

feit dat betrokkene Engels spreekt -een taal die inderdaad belangrijk is in Soedan- een begin van bewijs 

is dat hij de Zuid-Soedanese nationaliteit zou hebben, Engels wordt immers ook in vele andere 

(Afrikaanse) landen gesproken. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt nergens dat hij een 

taal die typisch is voor één van de in Zuid-Soedan voorkomende etnieën zou beheersen. 

 

De RW stelt in haar arrest van 10 december 2007, nr. 4623 dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

niet anders dan onontvankelijk kan worden verklaard wanneer iemands identiteit onzeker is. 

 

Gezien de aanvraag niet vergezeld ging van een identiteitsstuk, zoals begrepen in de omzendbrief van 

21 juni 2007 (punt II C 1-b), noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid ervan, is de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld.” 
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Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

Op 7 augustus 2014 treft de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van de een inreisverbod voor 

de duur van twee jaar. Deze beslissing wordt, onder de vorm van een bijlage 13sexies, aan de 

verzoeker ter kennis gebracht op 12 augustus 2014. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Bij tussenarrest van 30 juni 2015 werden de debatten heropend. 

 

2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In het tussenarrest nr. 148.793 van 30 juni 201 werd het volgende gesteld: 

 

“Vermits uit de gegevens die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bekend zijn, blijkt dat tegen de 

beslissing van 7 augustus 2014 tot afgifte van een inreisverbod geen beroep werd ingesteld en gelet op 

de aard en de finaliteit van deze beslissing, rijst de vraag of de verzoeker over het rechtens vereiste 

belang beschikt om de nietigverklaring te vorderen van de thans bestreden beslissing waarbij een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard.” 

   

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

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

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

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

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

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

sorteren. 

 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het actueel karakter van het belang inhoudt 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 (cf. RvS 16 januari 2006, nr. 153.761). 

 

Het komt de Raad toe desnoods ambtshalve te onderzoeken of aan de belangvereiste is voldaan. 

 

Uit de niet-betwiste gegevens van de zaak blijkt dat jegens de verzoeker op 7 augustus 2014 een 

inreisverbod voor de duur van twee jaar werd getroffen en dat de verzoeker tegen deze beslissing geen 

rechtsmiddel heeft aangewend. Aangezien de termijn om tegen het voornoemde inreisverbod een 

beroep tot nietigverklaring in te dienen reeds ruimschoots is verstreken, is dit inreisverbod definitief en 

op de verzoeker van toepassing sinds zijn betekening, i.e. sinds 12 augustus 2014. Hierdoor rijst de 

vraag naar de actualiteit en de wettigheid van het belang van de verzoeker bij de vordering gericht tegen 

de beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard. 

 

Artikel 1 van de vreemdelingenwet bepaalt omtrent het inreisverbod het volgende: 
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“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: (…) 

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 (…)” 

 

Artikel 74/11, § 3 van de vreemdelingenwet voorziet verder: 

 

“§ 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.” 

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt aldus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening 

ervan en dat vanaf die datum aan de betrokkene – voor de in het inreisverbod vermelde termijn – niet 

enkel de toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk wordt 

verboden. 

 

Enkel het toekennen van de internationale bescherming overeenkomstig de artikelen 48/3 en 48/4 van 

de vreemdelingenwet of een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet kan dit verblijfsverbod buiten werking stellen. Gezien artikel 74/11, § 3, tweede lid 

van de vreemdelingenwet er niet in voorziet dat het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet zou kunnen ingaan tegen het inreisverbod en zulks ook niet 

blijkt uit de overige bepalingen van de vreemdelingenwet, en gezien artikel 1, 8° van de 

vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat het inreisverbod gedurende zijn geldingsduur een verbod 

behelst om op het grondgebied te verblijven, dient te worden besloten dat aan de vreemdeling die valt 

onder een geldend inreisverbod geen verblijfsmachtiging op grond van voormeld artikel 9bis kan worden 

toegekend tot op het ogenblik dat de duur van het inreisverbod is verlopen of tot aan een eventuele 

schorsing, vernietiging, opheffing of intrekking ervan (cf. RvS 7 mei 2015, nr. 11.277 (c); RvS 9 maart 

2012, nr. 218.401). 

 

In voorliggend geval trad het aan de verzoeker opgelegde inreisverbod in werking op 12 augustus 2014 

en loopt het tot 12 augustus 2016. Dit inreisverbod is thans definitief in die zin dat de verzoeker er geen 

beroep meer tegen kan instellen. Uit de gegevens waarover de Raad beschikt, blijkt bovendien niet dat 

dit inreisverbod door het bevoegde bestuur zou zijn opgeheven, opgeschort of ingetrokken. Evenmin 

blijkt dat de verzoeker daartoe bij het bestuur een aanvraag indiende conform artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet. Overigens blijkt uit artikel 74/12 van de vreemdelingenwet dat de aanvraag tot 

opheffing of opschorting moet worden aangevraagd bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire post in het buitenland, en dat de betrokken onderdaan van een derde land tijdens het 

onderzoek van de aanvraag tot opheffing of opschorting geen enkel recht heeft op toegang tot of verblijf 

in het Rijk. 

 

Derhalve blijkt dat de verzoeker thans onder de gelding valt van een inreisverbod van twee jaar dat tot 

nader order niet is vernietigd of geschorst door de Raad en waarvan ook niet blijkt dat het door het 

bevoegde bestuur is ingetrokken, opgeschort of opgeheven. 

 

Gelet op het feit dat de verzoeker onderworpen is aan een inreisverbod, waardoor hem “de toegang tot 

en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten” gedurende een termijn van twee jaar wordt 

verboden, kan een eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing slechts aanleiding geven tot 

een (nieuwe) negatieve beslissing van de gemachtigde, daar het inreisverbod de toekenning van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet verhindert. Zodoende kan de 

verzoeker op heden geen wettig belang doen gelden bij zijn beroep tegen de beslissing waarbij zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van voormeld artikel 9bis onontvankelijk werd verklaard en 

kan dit beroep geen enkel nuttig effect ressorteren. 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoeker dat er in se geen actueel belang is bij het beroep, 

doch zij vraagt om het begrip belang niet streng toe te passen omdat anders hogere rechtsnormen zoals 

de artikelen 2, 3 en 5 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM) geschonden zullen worden. Zij verwijst naar een rapport 

van UNHCR van februari waarin wordt gesteld dat elke gedwongen terugkeer naar Zuid-Soedan 

opgeschorst dient te worden.  
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De Raad merkt evenwel op dat de verzoeker in het voorliggende zaak geen middel aanvoert dat steunt 

op de schending van de artikelen 2, 3 en 5 van het EVRM. Bovendien gaat van de thans bestreden 

beslissing geenszins enige plicht uit om het grondgebied te verlaten, laat staan dat deze beslissing zou 

inhouden dat de verzoeker zou moeten terugkeren naar Zuid-Soedan. In tegendeel wordt verzoekers 

afkomst uit Zuid-Soedan onzeker geacht. Met de vage verwijzing naar de artikelen 2, 3 en 5 van het 

EVRM en een niet nader bepaald rapport van het UNHCR maakt de verzoeker niet aannemelijk dat een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissing, gelet op het definitieve en niet-vervallen 

inreisverbod, voor hem enig voordeel kan sorteren.  

 

De verzoeker toont derhalve niet aan dat hij een wettig en actueel belang kan doen gelden bij de 

eventuele nietigverklaring van de beslissing waarbij zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

  

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


