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 nr. 119 138 van 19 februari 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 22 januari 2013. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 15 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. DE KETELAERE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de ontvankelijkheid 

 

Op 22 juni 2010 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

Unieburger in de hoedanigheid van echtgenoot van mevr. H. H. Op 17 april 2012 werd verzoeker in het 

bezit gesteld van een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger. Op 9 mei 2012 diende 

verzoeker een aanvraag tot herinschrijving in bij de stad Geel. 

 

Op 22 januari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Deze beslissing werd op 28 januari 

2013 aan verzoeker betekend. Dit is de bestreden beslissing. 
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Op 27 februari 2013 stelde verzoeker een beroep tot annulatie in tegen de beslissing van 22 januari 

2013. Op 22 augustus 013 verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot 

nietigverklaring bij arrest nr. 108 461. 

 

Op 17 oktober 2013 oordeelde de Raad van State bij beschikking nr. 9998 dat het cassatieberoep niet 

toelaatbaar was. 

 

Wat de rechter heeft beslist, mag niet meer ter discussie komen. Zijn eindbeslissing verkrijgt vanaf de 

uitspraak gezag van gewijsde (artikel 24 Ger.W.), die blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan 

is gemaakt (artikel 26 Ger.W.). 

 

Eens een zaak definitief geworden is, en dus niet meer vatbaar is voor een rechtsmiddel, kan men niet 

opnieuw dezelfde zaak aan dezelfde of aan een andere rechter voorleggen. Men kan geen tweemaal 

uitspraak doen over dezelfde zaak. 

 

Het gezag van gewijsde strekt zich niet enkel uit tot wat de rechter over een betwist punt heeft beslist. 

Het behelst ook al wat, ingevolge het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partij en 

tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodzakelijke grondslag van de rechterlijke 

beslissing vormt. Het gezag van gewijsde blijft niet beperkt tot het beschikkende gedeelte van de 

rechterlijke beslissing. Het kleeft ook aan de redenen of motieven waarop de beslissing noodzakelijk 

steunt (Zie J. VAN COMPERNOLLE, "Considérations sur la nature et l'étendue de l'autorité de la chose 

jugée en matière civile", R.C.J.B. 1984,241 e.v.). 

 

In casu stelt de Raad vast dat bij arrest nr. 108 461 van 22 augustus 2013 de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot annulatie van de beslissing van 22 januari 2013 heeft 

verworpen. 

 

Verzoekende partij stelde tegen dit arrest cassatieberoep in bij de Raad van State op 26 september 

2013. De Raad van State oordeelde op 17 oktober 2013 bij beschikking nr. 9998 dat het cassatieberoep 

niet toelaatbaar was. 

 

De rechtsmacht betreffende de bestreden beslissing is bijgevolg uitgeput. 

 

Bovendien doet het feit dat identiek dezelfde bestreden beslissing voor een tweede keer ter kennis 

wordt gebracht geen nieuwe beroepstermijn lopen. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

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 februari tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


