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 nr. 235 175 van 15 april 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn en die handelt in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen X, X en X, X, die verklaart van 

Albanese  nationaliteit te zijn en die handelt als wettelijke vertegenwoordiger van de voormelde 

minderjarige kinderen, op 3 december 2019 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 23 oktober 2019 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 30 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2020. 

 

Gelet op de beschikking van 5 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt verplaatst naar 

18 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat B. SOENEN en van advocaat 

B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 19 april 2018 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 10 juli 2018 vullen de verzoekende partijen hun aanvraag vermeld in punt 1.1. aan. Deze 

aanvulling wordt op 18 juli 2018 door de gemeente in ontvangst genomen. 

 

1.3. Op 20 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk 

wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoekende partijen 

eveneens beslissingen houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde 

beslissingen dienen de verzoekende partijen beroepen in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad).  

 

1.4. Bij arresten nrs. 217 203, 217 204 en 217 205 van 21 februari 2019 vernietigt de Raad de 

beslissingen vermeld in punt 1.3. 

 

1.5. Op 28 februari 2019 vullen de verzoekende partijen hun aanvraag vermeld in punt 1.1. voor een 

tweede maal aan. Deze aanvulling wordt op 6 maart 2019 door de gemeente in ontvangst genomen. 

 

1.6. Op 7 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt 

verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoekende partijen eveneens 

beslissingen houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissingen 

dienen de verzoekende partijen beroepen in bij de Raad. 

 

1.7. Op 7 mei 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de beslissingen vermeld in punt 1.6. worden ingetrokken. 

 

1.8. Op 7 mei 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt 

verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoekende partijen eveneens 

beslissingen houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissingen 

dienen de verzoekende partijen een beroep in bij de Raad. 

 

1.9. Bij arresten nrs. 223 561 en 223 560 van 3 juli 2019 en bij arrest nr. 223 794 van 9 juli 2019 worden 

de beroepen vermeld in punt 1.6. verworpen. 

 

1.10. Bij arrest nr. 227 387 van 11 oktober 2019 vernietigt de Raad de beslissingen vermeld in punt 1.8.  

 

1.11. Op 23 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie opnieuw een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.12. Op 23 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie ten aanzien van de eerste verzoekende partij een beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partijen te leggen. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op 23 

oktober 2019 een beslissing nam betreffende de door de verzoekende partijen op 19 april 2018 
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ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

diezelfde dag de thans bestreden beslissing nam.  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij het klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om de 

bevoegdheid, om al dan niet een bevel af te geven, slechts uit te putten nadat werd beschikt over de 

door de verzoekende partijen ingediende aanvraag tot regularisatie. Door aldus te handelen erkent zij 

dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de beide 

beslissingen: de beslissingen werden genomen en ondertekend op dezelfde datum door attaché A.V.M. 

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

van de Vreemdelingenwet omwille van het niet aantonen van buitengewone omstandigheden 

onontvankelijk wordt verklaard met arrest nr. 235 173 van 15 april 2020 heeft vernietigd omdat de Raad 

zijn wettigheidscontrole niet kan uitoefenen, dient met het oog op de rechtszekerheid en in het belang 

van een goede rechtsbedeling het bestreden bevel eveneens uit het rechtsverkeer te worden gehaald 

en te worden vernietigd. Er kan immers niet worden uitgesloten dat de in de aanvraag aangevoerde 

elementen mogelijk buitengewoon zijn in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zodat in die 

omstandigheden de verwerende partij niet zou hebben besloten tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

4. Korte debatten 

 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 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 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 23 oktober 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien april tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


