
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 130 653 van 30 september 2014 

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 minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 16 april 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing  van 27 mei 2013 houdende de 

weigering tot herinschrijving. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 april 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2014. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat BARBIEUX, loco advocaat Bruno 

SOENEN en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. In 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot herinschrijving bij de stad Gent.  

 

1.2. Op 27 mei 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris deze aanvraag te weigeren. Dit is 

de bestreden beslissing, die luidt als volgt :  

 

“(…) Deze vreemdeling heeft op gevraagd om terug ingeschreven te worden in uw gemeente.  
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Na grondig onderzoek van zijn dossier ben ik tot het besluit gekomen geen gunstig gevolg te geven aan 

zijn verzoek. Op het ogenblik van zijn aavraag was hij immers niet meer in het bezit van een geldige 

verblijfsvergunning. Betrokkene was laatst in het bezit van een geldig verblijfsdocument tot 24.03.2010 

(A-kaart). Bij mijn beslissing heb ik eveneens rekening gehouden met alle relevante elementen in zijn 

dossier en met de documenten die door betrokkene werden voorgelegd.  

Wettelijke basis : art. 19 wet 15/12/1980, art. 35 en 39 K.B. 08/10/1981.  

 

De vreemdeling die in aanmerking komt voor het recht op terugkeer zoals voorzien in het K.B. van 

07/08/1995 inzake het recht op terugkeer, heeft wel de mogelijkheid een verzoek in te dienen 

overeenkomstig artikel 9, alinea 3 van de wet van 15/12/1980 op basis van dit Koninklijk Besluit.  

 

Deze onderrichtingen dienen aan de vreemdeling betekend te worden, één exemplaar dient hem 

overhandigd te worden, een tweede exemplaar dient ons teruggezonden te worden. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Ambtshalve werpt de Raad op dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht 

worden 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 zo veel 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. 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 zij een belang zou hebben bij de 

vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en 

dat zij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet de verzoekende partij 

bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag heeft ingediend tot 

herinschrijving bij de stad Gent. Verzoekende partij wenste opnieuw in het bezit gesteld te worden van 

een A-kaart. 

 

In het administratief dossier bevindt zich een document ‘inlichtingenbulletin’ doorgefaxt door de dienst 

burgerzaken van de stad Gent op 9 mei 2014, waaruit blijkt dat de verzoekende partij opnieuw in het 

bezit werd gesteld van een A-kaart, geldig van 9 mei 2014 tot 31 maart 2015. De verzoekende partij 

beschikt aldus over een geldig verblijfsdocument dat zij beoogde te bekomen met haar aanvraag tot 

herinschrijving zodat zij aldus niet meer over het vereiste belang beschikt bij de huidige vordering. De 

vernietiging van de bestreden beslissing kan haar immers geen voordeel meer opleveren. Ter 

terechtzitting beaamt de verzoekende partij dit. Zij stelt zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad 

ter zake.  

 

Het beroep is dan ook niet ontvankelijk.  

 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS S. DE MUYLDER 

 


