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 nr. 192 364 van 21 september 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 3 juli 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 27 mei 2013 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 wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod. 

 

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 12 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaten D. ANDRIEN en N. LENTZ 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 11 oktober 2012 een 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) in.  

 

1.2. Op 27 mei 2013 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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 “Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie 

niet meer van toepassing. 

Het feit dat betrokkene sinds november 2010 in België verblijft, geïntegreerd is, de Franse taal zou 

spreken, gewerkt heeft, zicht op werk heeft (zie werkbelofte), een vrienden- en kennissenkring heeft 

uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in België wordt ingediend. 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 10.11.2010 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

09.08.2012 met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Betrokkene betekende op 07.09.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten, doch verkoos geen 

gevolg te geven aan dit bevel en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure - namelijk ongeveer 1 jaar en 9 maanden - was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit veroordeeld werd of een inbreuk beging 

tegen de openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, 

verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

Wat betreft het feit dat zijn tante, diens echtgenoot en dochter in België wonen en ook de Belgische 

nationaliteit hebben; betrokkene verklaart niet waarom dit feit op zich een buitengewone omstandigheid 

vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar het land van herkomst te begeven. 

Betrokkene stelt in zijn aanvraag art 9bis dat zijn tante hem ten laste heeft genomen. Uit het bijgevoegd 

schrijven van zijn tante en haar gezin blijkt enkel dat hij goed geïntegreerd zou zijn, doch niet dat ze 

hem ten laste heeft genomen. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM en art 22 Gw. betreft, gezien er familie van hem in 

België woont, kan worden gesteld dat betrokkene reeds in november 2010 in België is toegekomen, 

maar pas sinds september 2012 op hetzelfde adres als zijn tante verblijft, waardoor er geen sprake kan 

zijn van een hechte familiale band en aldus ook niet van een schending van art. 8 EVRM en art. 22 GW 

bij een terugkeer naar het land van herkomst. 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf, dd. 11.10.2012 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien genoemde datum binnen een 

termijn van zes maanden valt, volgend op de afloop dd. 09.08.2012 van zijn asielprocedure, werd voor 

onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen/bepaald 

werd, te weten het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980).” 

 

1.3. Op 27 mei 2013 wordt de verzoekende partij tevens het bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod gegeven. Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing, die luiden als volgt: 

 

“En exécution de la décision de Vanderbeeken Kathelijn, attaché, 

In uitvoering van de beslissing van Vanderbeeken Kathelijn, attaché, 

déléguée de la Secrétaire d'État a l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

(..) 

De quitter Ie territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des États suivants, au plus tard dans les 7 

jours de la notification : 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italië, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië2, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 
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□  2°il demeure dans Ie Royaume au-dela du délai fixé conformément a l'article 6, ou ne peut 

 apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 L'intéressée n'a pas été reconnue réfugiée et Ie statut de protection subsidiaire ne lui a pas été 

accordé (décision de refus de statut de réfugié et refus de protection subsidiaire, prise Ie 09.08.2012 

par Ie Conseil des Contentieux pour Étrangers). 

2°hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 

Betrokkene is niet als vluchteling erkend en werd ook geen subsidaire bescherming toegekend 

(beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidaire bescherming 

genomen op 09.08.2012 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). 

En application de l'article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Met toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

o  4° Ie ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans Ie délai imparti a une précédente 

décision d'éloignement: 

L'intéressé n'a pas donné suite a l'ordre de quitter Ie territoire en date du 04.09.2012, notifié Ie 

07.09.2012. 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

04.09.2012, hem betekend op 07.09.2012. 

INTERDICTION D'ENTREE - IN REIS VERBODEN 

□  En vertu de l'article 74/11,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement 

est assortie d'une interdiction d'entrée de 3 (trois) ans : 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 3 (drie) jaar in volgende gevallen:  

 o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 

L'intéressé n'a pas donné suite a l'ordre de quitter Ie territoire en date du 04.09.2012, notifié 

Ie 07.09.2012. 

  2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

04.09.2012, hem betekend op 07.09.2012.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid met betrekking tot de eerste en tweede bestreden beslissing 

 

2.1. Bij schrijven van 4 augustus 2017 brengt de verwerende partij de Raad op de hoogte van het feit 

dat verzoekende partij op 22 april 2016 vrijwillig het grondgebied heeft verlaten. Uit de aan dit schrijven 

gevoegde nota van 16 juni 2016 blijkt dat IOM heeft laten weten dat verzoekende partij vrijwillig het 

grondgebied heeft verlaten op 22 april 2016.  

 

2.2. 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. 

 

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 zij een belang zouden 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 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. J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die 

Keure, 1996, nr. 254). 

 

2.3. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 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 
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gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.(...)” 

 

Uit de bewoordingen van bovenstaande wetsbepaling blijkt duidelijk dat enkel een vreemdeling die in 

België verblijft een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan indienen. De verzoekende partij bevindt zich niet in dit geval, aangezien zij reeds 

teruggekeerd is naar het herkomstland. Nu de verzoekende partij zich niet langer op het Belgisch 

grondgebied bevindt, is een afgifte van een verblijfsmachtiging aan de verzoekende partij in België niet 

meer mogelijk. Een eventuele vernietiging van de eerste bestreden beslissing kan haar dan ook geen 

voordeel meer opleveren (RvS 13 augustus 2002, nr. 109.731).  

 

2.4. Ook wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten van 27 mei 2013 dient de Raad vast te 

stellen dat verzoekende partij door haar terugkeer naar het herkomstland hieraan uitvoering heeft 

gegeven zodat ook hier geen actueel belang meer bestaat bij de eventuele nietigverklaring ervan.  

 

2.5. De advocaat van de verzoekende partij stelt zich terzake te gedragen naar de wijsheid van de 

Raad.  

 

2.6. In casu kan niet worden vastgesteld dat de vernietiging van voormelde beslissingen de 

verzoekende partij nog enig voordeel kan opleveren en dat zij een actueel belang heeft bij de 

vernietiging van de eerste en tweede bestreden beslissing. 

 

Het beroep is, gelet op het ontbreken van een actueel belang, onontvankelijk in zoverre het betrekking 

heeft op de eerste en tweede bestreden beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep met betrekking tot het bestreden inreisverbod 

 

3.1. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet wijst de Raad 

erop dat dit artikel betrekking heeft op het inreisverbod dat de verzoekende partij werd opgelegd.  

 

Verzoekende partij betoogt dat onmiddellijk gekozen wordt voor de maximale termijn van drie jaar 

zonder dat gemotiveerd wordt waarom deze maximale termijn wordt gekozen. Zij meent dat daardoor 

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en de formele motiveringsplicht zijn geschonden.  

 

3.2. De Raad merkt op dat artikel 62 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

3.3. De Raad stelt vast dat verwerende partij in de bestreden beslissing niet heeft toegelicht op basis 

van welke overwegingen zij besloot tot het opleggen van de maximumtermijn van drie jaar die is 

bepaald in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet. Hierbij moet worden geduid dat het 

verplicht opleggen van een inreisverbod niet impliceert dat daarbij ook de maximumtermijn van drie jaar 

moet worden opgelegd, noch dat een nadere motivering enkel voor het bepalen van een lagere termijn 

nodig zou zijn (cf. RvS 18 december 2013, nr. 225.871; RvS 18 december 2013, nr. 225.872). Een 

motivering inzake de duur van het opgelegde inreisverbod is, aangezien verweerder een 

keuzemogelijkheid heeft, in regel vereist. Het betoog van de verwerende partij in de nota doet aan 

voorgaande geen afbreuk. Het gegeven dat de Raad in een individueel geval stelde dat geen 

aanvullende motivering nodig was inzake de duur van het opgelegde inreisverbod doet aan voorgaande 

vaststelling geen afbreuk. Los van het feit dat niet blijkt dat de feitelijke omstandigheden in de zaak 

waarnaar verweerder verwijst vergelijkbaar zijn met deze in voorliggende zaak moet er namelijk op 

worden gewezen dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben. Door 

toe te lichten dat de ingediende aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd 
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afgewezen toont verweerder ook niet aan dat hij in de bestreden beslissing heeft uiteengezet op basis 

van welke overwegingen hij in voorliggende zaak opteerde voor de wettelijke maximumduur van drie 

jaar die in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet is bepaald. 

 

Nu verweerder in gebreke bleef de duur van de termijn van het opgelegde inreisverbod te 

verantwoorden kan verzoekende partij worden gevolgd in haar standpunt dat de motivering van het 

bestreden inreisverbod niet afdoende is. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, werd aangetoond met betrekking tot het bestreden 

inreisverbod. 

 

3.4. Het enig middel is in de voorgaande aangegeven mate wel gegrond wat betreft het inreisverbod. Dit 

leidt tot de nietigverklaring van deze beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

derde bestreden beslissing en het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wat betreft de eerste en 

tweede 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. 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 27 mei 2013 tot het opleggen van een inreisverbod wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen wat betreft de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 27 mei 2013 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 wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 


