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 nr. 141 300 van 19 maart 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Halle, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

11 oktober 2011 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Halle van 9 

september 2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 14 oktober 2011 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 februari 2015, datum waarop de zaak uitgesteld wordt naar de terechtzitting van 10 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat M. DIMONEKENE-

VANNESTE en van advocaat S. ZARZOURI, die loco advocaat K. AVERMAETE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 mei 2011 kwam de verzoekende partij met een toeristenvisum het Rijk binnen. 

 

Op 1 juni 2011 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet) als 

familielid van haar meerderjarige Belgische dochter. 
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Op 1 juni 2011 leverde de stad Halle aan de verzoekende partij een bijlage 19ter af, waarin zij werd 

verzocht binnen de drie maanden en ten laatste op 1 september 2011 nog een attest over te leggen 

waaruit blijkt dat zij niet ten laste is van het OCMW en een attest waaruit blijkt dat zijzelf en haar dochter 

over een ziekteverzekering beschikken. 

 

Op 9 september 2011 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Halle een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is thans de bestreden beslissing, op 12 september 2011 aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VEBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

In uitvoering van artikel 52, § 3 ,van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tôt 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie , aangevraagd op 01/06/2011 (datum ) door 

(…) 

van Congolese nationaliteit, geweigerd. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1). 

Reden van de beslissing: 

(…) 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij / zij zich in de voorwaarden bevindt om te 

genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie. Volgende gevraagde documenten ontbreken: attest dat betrokkene niet ten laste is van het 

OCMW en attest van de ziekteverzekering.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kan de vreemdeling slechts beroepen 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) brengen als deze doet blijken 

van een benadeling of een belang.  

 

Het ‘belang’ wordt door de wet niet omschreven. De wetgever heeft aan de Raad de zorg gelaten om 

dat begrip inhoud te geven met dien verstande dat hij hiertoe kan teruggrijpen naar de interpretatie zoals 

de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak aan dit wettelijk begrip geeft. De invulling van dat 

begrip mag evenwel niet in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de Raad dient er 

over te waken dat hij de belangvereiste niet op een buitensporig restrictieve of formalistische wijze 

toepast.  

 

De belangvereiste veronderstelt dat de verzoekende partij door de bestreden beslissing benadeeld is en 

dat dit nadeel persoonlijk, rechtstreeks, zeker en actueel is. Daarenboven is vereist dat de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing aan de verzoekende partij een rechtstreeks voordeel 

verschaft. Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, moet bestaan op het ogenblik 

van het indienen van het annulatieberoep tot op het ogenblik van de uitspraak. Het kleinste belang 

volstaat.  

 

Het komt de Raad toe desnoods ambtshalve te onderzoeken of aan de belangvereiste is voldaan.  

 

In beginsel wordt aanvaard dat de verzoekende partij die op afdoende wijze aantoont dat haar een 

beslissing is verleend houdende weigering tot verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten, daardoor alleen al doet blijken van het wettelijk vereiste belang bij de 

nietigverklaring van deze beslissing. Dit betekent evenwel niet dat er in dat geval in hoofde van die 

verzoekende partij een onweerlegbaar vermoeden van belang bestaat. Concrete elementen kunnen dit 

vermoeden weerleggen.  

 

Met betrekking tot de belangvereiste in het kader van de gezinshereniging wordt ambtshalve het 

volgende opgemerkt.  

 

Met de artikelen 8 en 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging (BS 12 september 2011), die in werking 

zijn getreden op 22 september 2011, werd de regelgeving tot het verkrijgen van een verblijfskaart op 
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grond van gezinshereniging gewijzigd. De voormelde artikelen vervangen respectievelijk de artikelen 

40bis en 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

De voormelde wet van 8 juli 2011 bevat geen overgangsbepalingen. Met toepassing van het algemeen 

rechtsbeginsel van de onmiddellijke uitwerking van een nieuwe wet, is deze nieuwe wet in beginsel 

onmiddellijk toepasselijk, niet alleen op wie zich in haar werkingssfeer begeeft, maar ook op wie zich 

reeds tevoren in die werkingssfeer bevond. Derhalve is een nieuwe wet in de regel niet enkel van 

toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 

gevolgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of die voortduren onder 

de gelding van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk 

vastgestelde rechten.  

 

Aangezien er in hoofde van de verwerende partij een rechtsplicht is tot het nemen van een nieuwe 

beslissing na een eventueel tussen te komen annulatiearrest, moet zij in dit geval de wet toepassen 

zoals die geldt op het ogenblik van het nemen van de nieuwe beslissing. In die situatie zal de overheid 

niet alleen dienen rekening te houden met de motieven van het vernietigingsarrest maar dient zij ten 

gevolge van het adagium “tempus regit actum” de nieuwe wetgeving toe te passen. Het declaratieve 

karakter van de erkenning van een verblijfsrecht doet geen afbreuk aan deze conclusie daar het niet 

vermag een opgeheven recht te doen herleven.  

 

Op het ogenblik van de uitspraak zijn de voornoemde artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet 

van toepassing. Aangezien het loutere feit dat de verzoekende partij een aanvraag had ingediend op 

zich geen onherroepelijk vastgesteld recht creëert om reden dat de verzoekende partij eerst dient aan te 

tonen dat zij voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake, zal de verwerende partij bij een eventuele 

vernietiging van de thans bestreden beslissing tot weigering tot verblijf van meer dan drie maanden, de 

voorwaarden vervat in de thans geldende artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet dienen toe 

te passen. De voorwaarden van de voornoemde bepalingen bieden de verwerende partij geen ruimte 

om de aanvraag tot gezinshereniging van een verzoekende partij als ascendent in functie van haar 

meerderjarig kind met de Belgische nationaliteit in te willigen. Op grond van dit gegeven alleen heeft de 

verzoekende partij in beginsel geen actueel belang meer bij haar beroep.  

 

De bestreden beslissing omvat evenwel ook een bevel om het grondgebied te verlaten. Het kan niet 

ontkend worden dat een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten, in hoofde van de 

verzoekende partij uit zijn aard alleen al een nadeel in haar hoofde veroorzaakt en dat de vernietiging 

ervan haar een tastbaar voordeel verschaft. Dit betekent evenwel niet dat er in dat geval in hoofde van 

de verzoekende partij een onweerlegbaar vermoeden van belang bestaat. Concrete elementen kunnen 

dit vermoeden weerleggen.  

 

Alhoewel de verzoekende partij geen actueel belang meer heeft bij de weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden heeft zij, tenzij concrete elementen dit weerleggen, in beginsel een voldoende belang 

bij het onderdeel dat betrekking heeft op het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Aldus behoudt de verzoekende partij enkel haar belang in zoverre het beroep gericht is tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

De Raad stelt echter vast dat de middelen die in het verzoekschrift werden ontwikkeld uitsluitend gericht 

zijn tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, terwijl tegen de 

bevelscomponent van de bestreden beslissing geen middel werd ontwikkeld. Bij gebrek aan een middel 

ontwikkeld tegen de bevelscomponent is het beroep dan ook eveneens onontvankelijk voor zover het is 

gericht tegen deze bevelcomponent van de bestreden beslissing.   

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

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 de verwerende partij. 
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4. 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: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 negentien maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


