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 nr. 119 584 van 26 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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 4 september 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  van 

20 juni 2013 houdende de onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 

15quater). 

 

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 5 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

2 december 2013. 

 

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

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DUFFELEER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. MORARU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 maart 2013 dient de verzoeker een aanvraag in voor toelating tot verblijf in toepassing van de 

artikelen 10 en 12bis, §1 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). 

 

Op 18 maart 2013 stelt de burgemeester van de stad Aalst de verzoeker in het bezit van een 

ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf (bijlage 15bis). 

 

Op 20 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) een beslissing tot 
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onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf. Dit is de thans bestreden beslissing. 

Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 5 augustus 2013 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Met het oog op artikel 12bis, §3, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het. verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26, §2, 

tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen  

is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend op 18.03.2013 in toepassing van de artikelen 10, 

12bis, 

§1, tweede lid van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door: 

Naam: S(…) M(…) 

Voorna(a)m(en): S(…) M(…) R(…) 

Nationaliteit: Iran 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende / verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden onontvankelijk: 

Betrokkene brengt de volgend , door artikel 10 van de wet van 15,12,1980 vereiste bewijzen, niet aan: 

*een geldig visum 

*een bewijs van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon  

*een bewijs van behoorlijke huisvesting 

*een bewijs dat het gezin is aangesloten bij een ziektekostenverzekering  

*een medisch attest” 

 

 2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie in te dienen. 

 

De procedure wordt dienvolgens voortgezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 12bis, §§ 3 en 4 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, juncto artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

vreemdelingenbesluit), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen en van het recht van verdediging “door een gebrek, onduidelijkheid en 

dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing.” 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Doordat in het dossier van verzoeker een bijlage 15bis werd afgeleverd op 18 maart 2013, hetgeen 

impliceert dat alle benodigde documenten door hem werden voorgelegd, terwijl de bestreden beslissing 

stelt dat de vereiste bewijsstukken ontbreken. 

Dat er aldus nooit een bijlage 15bis had mogen worden afgeleverd, en men de vergissingen in het 

dossier heeft trachten recht te zetten met een foutief gemotiveerde onontvankelijkheidsbeslissing. 

Een bijlage 15bis kan cfr. artikel 26 van het K.B. dd. 8 oktober 1981 slechts afgeleverd worden 

overeenkomstig artikel 12bis §3 of 4 van de Vreemdelingenwet. In casu werd naar beide paragrafen 

verwezen in de desbetreffende bijlage. In de onontvankelijkheidsbeslissing werd slechts verwezen naar 

de derde paragraaf van het artikel. 

Alleszins was geen van beide paragrafen op verzoeker van toepassing: paragraaf 3 verwijst naar 

personen die in een andere hoedanigheid werden toegelaten tot verblijf in het rijk of personen die tot 

een verblijf van maximaal drie maanden werden toegelaten, paragraaf 4 verwijst naar personen die met 

succes buitengewone omstandigheden hebben ingeroepen. 

De gemeente moet aldus van oordeel geweest zijn dat één van de drie gevallen voorzien in §1 van 

artikel 12bis van de Vreemdelingenwet op verzoeker van toepassing was, quod non. Toch heeft men 

een bijlage 15bis afgeleverd, hetgeen impliceert dat de toepassing van deze artikelen door verzoeker 

was aangetoond. 
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Verder verwijzen de bijlage 15bis én de bestreden bijlage 15quater naar artikel 26 van het K.B. dd. 8 

oktober 1981. Dit artikel bepaalt dat, indien bij de aanvraag alle vereiste documenten worden overlegd, 

een bijlage 15bis wordt afgeleverd. Worden de vereiste stukken niet voorgelegd, dan wordt de aanvraag 

niet in overweging genomen middels een bijlage 15ter. 

De aflevering van een bijlage 15bis an sich leidt er dus toe dat 1) alle vereiste documenten aanwezig 

waren op het moment van de aanvraag; en 2) verzoeker op dat moment aangetoond heeft in de 

voorwaarden te verkeren om verblijf toegekend te krijgen cfr. art. 12bis van de Vreemdelingenwet, 

inclusief het bewijs van de buitengewone omstandigheden. 

De eindconclusie van verwerende partij, nl. dat verzoeker naliet de vereiste bewijzen naar voor te 

brengen, is manifest tegenstrijdig met de aflevering van deze bijlage 15bis. In het geval dat niet alle 

documenten werden voorgelegd door verzoeker had men onmiddellijk een bijlage 15ter moeten 

afleveren aangezien men de aanvraag niet kon in overweging nemen. 

De gemeente heeft duidelijk een onjuiste toepassing gemaakt van de Vreemdelingenwet in het dossier 

van verzoeker, hetgeen niet louter kan worden rechtgezet met een onontvankelijkheidsbeslissing — 

men heeft n.b. zelf de onontvankelijkheid gecreëerd. 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er gegronde 

redenen voorhanden zijn om de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te verklaren. 

De motiveringsplicht is dan ook geschonden, alsook de hoger geciteerde artikels. 

Het middel is gegrond. 

Het aangehaalde middel is dan ook ernstig genoeg om een vernietiging van de bestreden beslissing te 

rechtvaardigen.” 

 

De verzoeker betoogt dat de gemeente in zijn dossier ten onrechte een bijlage 15bis heeft afgeleverd en  

bekritiseert de bestreden beslissing in de mate dat zij de eerdere vergissingen in het dossier tracht recht 

te zetten met een foutief gemotiveerde onontvankelijkheidsbeslissing. Waar de verzoeker stelt: “De 

gemeente moet aldus van oordeel geweest zijn dat één van de drie gevallen voorzien in §1 van artikel 

12bis van de Vreemdelingenwet op verzoeker van toepassing was, quod non” (eigen onderlijning), geeft 

de verzoeker zelf uitdrukkelijk te kennen dat hij niet voldoet aan één van de drie gevallen voorzien in 

artikel 12bis, §1 van de vreemdelingenwet. Verderop in zijn betoog geeft de verzoeker overigens aan 

dat de “gemeente duidelijk een onjuiste toepassing [heeft] gemaakt van de Vreemdelingenwet in het 

dossier van de verzoeker”.  

 

Artikel 12bis, §1 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats : 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°.” 

 

Uit het betoog van de verzoeker blijkt dan ook dat hij zelf aangeeft niet te voldoen aan de voorwaarden 

om een aanvraag voor een toelating tot verblijf in toepassing van de artikelen 10 en 12bis van de 

vreemdelingenwet in te dienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats in België. De gemeente 

heeft de vreemdelingenwet volgens de verzoeker verkeerd toegepast en de gemachtigde van de 

staatssecretaris zou dit niet mogen rechtzetten door een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen.  
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De vraag rijst echter of de verzoeker een belang heeft bij het aanvoeren van zijn middel, met name welk 

voordeel hij kan halen uit een vernietiging op grond van dit middel. De Raad stelt vast dat de kritiek van 

de verzoeker, dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is met het afleveren van een bijlage 15bis door 

de gemeente, en de op die grond in het middel aangevoerde schendingen, hem niet tot voordeel kunnen 

strekken bij een eventuele vernietiging op grond van dit middel. De verzoeker bevestigt immers 

uitdrukkelijk dat hij met zijn aanvraag niet heeft aangetoond aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. 

De verzoeker geeft aan dat de gemeente de vreemdelingenwet heeft geschonden door hem ten 

onrechte een ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf (bijlage 15bis) af te leveren. In 

die context kan een gebeurlijke vernietiging op basis van dit middel er enkel toe leiden dat de aanvraag 

niet in overweging wordt genomen middels een bijlage 15ter zoals bepaald in artikel 26, §1, vierde lid 

van het vreemdelingenbesluit, in plaats van dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Een 

vernietiging op grond van het door de verzoeker aangevoerde middel kan hem dan ook niet tot voordeel 

strekken, meer nog ze zou de verzoeker in casu eerder tot nadeel strekken. Derhalve moet de 

verzoeker worden geacht zonder belang te zijn bij het middel (cf. RvS 11 mei 2009, nr. 193.137; RvS 17 

maart 2008, nr. 181.091).  

 

Ter terechtzitting gevraagd naar het nut van een vernietiging op basis van het enige middel, repliceert 

de advocaat van de verzoeker slechts dat het nut gelegen is in de nietigverklaring van deze beslissing. 

Een verdere toelichting omtrent het nut van een vernietiging op basis van het middel, wordt niet 

verstrekt. De verzoeker toont dan ook geen belang aan bij het middel. 

 

De Raad stelt dan ook vast dat het enige middel niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend veertien 

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 

 


