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 nr. 133 598 van 20 november 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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2014 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 5 mei 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 10 september 2014 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 16 september 2014. 

 

Gelet op de beschikking van 8 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. VANDENBROUCKE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

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

Armoedebestrijding  neemt op 5 mei 2014 de beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen die op 15 mei 

2014 aan verzoekster ter kennis worden gebracht, betreffen de bestreden beslissingen.  
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2. Over de ontvankelijkheid  

 

2.1. De Raad stelt ambtshalve de onontvankelijkheid van huidig beroep vast, bij gebreke aan het 

wettelijk vereiste belang.  

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid 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) 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. Uit de 

memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet 

werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het 

begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft 

verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, 

die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

2.3. Uit bijkomende stukken overgemaakt door verweerder blijkt dat verzoekster op 25 september 2014 

een nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving heeft ingediend, ditmaal in de hoedanigheid van 

werkzoekende. Ter terechtzitting werd verzoekster gevraagd welk belang zij nog meent te hebben bij 

huidig beroep, gelet op de vaststelling dat zij niet langer in de hoedanigheid van studente in het Rijk lijkt 

te willen verblijven, doch wel als werkzoekende. In het proces-verbaal van terechtzitting van 30 oktober 

2014 staat – wat betreft het belang – het volgende vermeld: “De verzoekende partij stelt dat zij ook als 

student reeds werkte, zodat haar verblijfsaanspraken in het licht van beide hoedanigheden moeten 

worden bekeken zolang er nog geen definitieve beslissing is genomen.”  

 

2.4. De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 40, §4, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet een 

burger van de Unie slechts kan worden beschouwd als student indien de betrokkene “is ingeschreven 

aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er als hoofdbezigheid een 

studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen”. Opdat de betrokkene een verklaring van 

inschrijving als student kan bekomen is derhalve vereist dat men daadwerkelijk is ingeschreven in een 

onderwijsinstelling en als hoofdbezigheid een studie volgt. In casu heeft verzoekster op 25 september 

2014 een aanvraag ingediend om een verklaring van inschrijving te verkrijgen in de hoedanigheid van 

werkzoekende en aldus te kennen gegeven dat zij niet langer als hoofdbezigheid een studie volgt. Dit 

blijkt des te meer uit de door verzoekster naar aanleiding van laatstgenoemde verblijfsaanvraag 

overgemaakte bewijsstukken. Zo heeft verzoekster haar diploma “bachelor in het sociaal werk” overge-

maakt – waaruit blijkt dat zij aldus haar studie met succes heeft beëindigd – evenals sollicitatiebewijzen 

en haar curriculum vitae. Ook in deze laatste stukken is geen spoor terug te vinden omtrent een 

inschrijving bij een onderwijsinstelling, laat staan het volgen van een bepaalde studie als hoofdactiviteit. 

Door te stellen dat zij ook werkte als student, toont verzoekster niet aan thans nog een belang te 

hebben bij haar beroep. Immers blijkt uit de verschillende stukken die thans voorliggen – verzoeksters 

aanvraag als werkzoekende, een afschrift van haar diploma en haar sollicitaties en cv die geen melding 

maken van een lopende studie – dat zij thans niet langer studeert, wat wel degelijk resulteert in de 

onmogelijkheid om een verblijfsrecht als student te verwerven. Gelet op bovenstaande toont verzoekster 

niet aan over het wettelijk vereiste belang te beschikken bij huidig beroep.  

 

3. Korte debatten  

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder in zijn nota.   
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


