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 nr. 151 596 van 2 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad BRUGGE, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 26 november 2013 

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

brief van de burgemeester van de stad Brugge van 20 november 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. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat C. VERKEYN loco 

advocaat S. MICHOLT. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, komt op 3 september 2009 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op dezelfde dag asiel aan. Op 17 maart 2010 beslist 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 66 721 van 

16 september 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekster. 

 

1.2. Op 27 juli 2010 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 11 maart 2013 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 137 577 van 29 januari 2015 verwerpt de 

Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.3. Op 26 maart 2012 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 11 januari 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk bevonden. 
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Bij arrest nr. 136 529 van 19 januari 2015 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze 

beslissing. 

 

1.4. Op 13 maart 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.5.1. Op 13 augustus 2013 ontvangt de verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). Bij arrest nr. 108 303 van 19 augustus 2013 beveelt de Raad bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. Bij arrest nr. 112 338 van 

21 oktober 2013 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.5.2. Op 20 augustus 2013 ontvangt de verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Bij arrest nr. 

108 401 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen deze 

beslissing. Het beroep tot nietigverklaring is nog hangende bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het 

nr. 134 764. 

 

1.6. Op 5 september 2013 wordt de verzoekster zonder verzet gerepatrieerd naar Kiev. 

 

1.7. Op 14 oktober 2013 wordt de verzoekster met een visum type C toegelaten voor een verblijf op het 

grondgebied tot 27 oktober 2013. 

 

1.8. Op 12 november 2013 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Belgisch kleinkind. 

 

Bij een schrijven van 20 november 2013 laat de burgemeester van de stad Brugge haar weten dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken hem heeft meegedeeld dat een dergelijke aanvraag niet mogelijk is. Dit is 

de thans bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“(…) 

Wij ontvingen zopas de bundel met vraag tot het bekomen van een inschrijving in functie van de zorg 

voor haar Belgisch kleinkind. 

 

Na telefonisch contact met de dienst vreemdelingenzaken te Brussel, werd ons meegedeeld dat een 

dergelijke aanvraag niet mogelijk is. 

Een grootmoeder kan geen aanvraag doen in functie van een kleinkind. Omgekeerd is wel mogelijk. 

 

Gezien er nergens in de brief een vermelding is van "regularisatie", sturen wij u de bundel terug. 

 

Indien dit een regularisatie aanvraag betreft, dient dit expleciet in de brief vermeld te worden en dient de 

brief gericht te zijn aan de Burgemeester. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve wordt er op gewezen dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor hem gebracht kunnen worden door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

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

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

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

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(…) 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 
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Artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, 

die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen.” 

 

Uit deze bepalingen vloeit voort dat, wat Unieburgers betreft, hun bloedverwanten in opgaande lijn, mits 

voldaan is aan enkele voorwaarden, als familielid van de Unieburger worden beschouwd. Wat Belgen 

betreft, voorziet de wet, onder bepaalde voorwaarden, slechts in een recht op gezinshereniging voor de 

ouders van een minderjarig kind. Andere ascendenten van een minderjarig Belgisch kind, zoals de 

grootouders, maken geen aanspraak op een recht van verblijf in toepassing van de artikelen 40bis 

iuncto 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

In casu werd aan de verzoekster met de bestreden beslissing meegedeeld dat een aanvraag tot 

inschrijving in functie van de zorg voor een Belgisch kleinkind niet mogelijk is. De verzoekster betwist 

noch het gegeven dat zij haar aanvraag om gezinshereniging in toepassing van de artikelen 40bis iuncto 

40ter van de Vreemdelingenwet heeft gedaan in functie van haar kleinkind, noch het gegeven dat dit 

kleinkind de Belgische nationaliteit heeft. Aldus kan aan de verzoekster geen recht op gezinshereniging 

op basis van de artikelen 40bis iuncto 40ter van de Vreemdelingenwet worden toegekend. Bijgevolg zal 

de verwerende partij na een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing niet anders kunnen dan 

in uitvoering van de artikelen 40bis iuncto 40ter van de Vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekster een aanvraag om gezinshereniging op grond van de artikelen 40bis 

iuncto 40ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend in functie van haar kleinkind dat de Belgische 

nationaliteit heeft, de verzoekster mee te delen dat de beoogde gezinshereniging niet mogelijk is. Een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekster in principe dan ook geen nut 

opleveren. 

 

Ter terechtzitting hierop gewezen, laat de raadsvrouw van de verzoekster gelden dat de aanvraag 

weliswaar is ingediend in functie van het Belgisch kleinkind, doch dat dit kleinkind zijn recht van vrij 

verkeer heeft uitgeoefend, zodat de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 

de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 

intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 

90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: Burgerschapsrichtlijn) van toepassing is. 

 

Het enige dat hierover in (de feitenuiteenzetting van) het verzoekschrift kan worden teruggevonden is 

dat “(h)et kleinkind oefent tevens zijn recht van vrij verkeer uit en het wegvallen van de grootmoeder zou 

dit recht van vrij verkeer bemoeilijken”. Uit de bijlages die de verzoekster bij haar verzoekschrift voegt, 

blijkt bovendien dat zij bij haar aanvraag van 12 november 2013 tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar Belgisch kleinkind, aanvoerde dat de 

omstandigheid dat haar kleinkind zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend en dat zij hem hierbij heeft 

begeleid, “wordt bewezen door de thans voorgelegd stukken 19 en 20 gesitueerd in Nederland”. Het 

stuk 19 van de door de verzoekster bij de aanvraag van 12 november 2013 gevoegde stukkenbundel, 

dat zij tevens bij haar verzoekschrift voegt, betreft twee foto’s waaruit zou moeten blijken dat de 

verzoekster met haar kleinkind op 6 november 2013 in de Nederlandse gemeente Sluis is geweest. Stuk 

20 van genoemde stukkenbundel betreft een Nederlandse krant van dezelfde datum. 

 

De Burgerschapsrichtlijn is enkel van toepassing ten aanzien van Unieburgers die zich begeven naar of 

verblijven in een andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten. 

 

De Burgerschapsrichtlijn voorziet verder uitsluitend dan in een afgeleid verblijfsrecht voor derdelanders 

die familielid zijn van een Unieburger in de zin van artikel 2, punt 2) van deze richtlijn, wanneer 

laatstgenoemde zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend door zich te vestigen in een andere lidstaat 

dan die waarvan hij de nationaliteit heeft (zie HvJ C-456/12, O. en B. v. Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel, 2014, § 39 en HvJ C-457/12, S. v. Minister voor Immigratie en Minister voor 

Immigratie v. G., 2014, § 34). Aan deze richtlijn kan dus voor derdelanders die familieleden zijn van een 

Unieburger die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit geen afgeleid verblijfsrecht worden 
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ontleend (zie HvJ C-457/12, S. v. Minister voor Immigratie en Minister voor Immigratie v. G., 2014, § 

35). 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de kleinzoon van de verzoekster in België, het land waarvan hij 

de nationaliteit heeft, woont en verblijft. Hij oefent dus geen recht van vrij verkeer of van verblijf uit in 

een andere lidstaat, zodat hij niet onder de werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn valt. Er kan dan 

ook op grond van de Burgerschapsrichtlijn geen afgeleid verblijfsrecht worden toegekend aan de 

verzoekster als familielid van een Belg die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit heeft. 

 

De vraag die zich vervolgens stelt, is of dit een geval is van terugkeer van een Unieburger die onder 

artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) aanleiding kan 

geven tot een afgeleid verblijfsrecht voor de verzoekster. Op grond van artikel 21, lid 1 van het VWEU 

vindt de Burgerschapsrichtlijn naar analogie toepassing in een situatie waarin een Unieburger met een 

derdelander een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd tijdens een daadwerkelijk verblijf 

krachtens en onder eerbiediging van de in artikel 7, leden 1 en 2 of artikel 16, leden 1 en 2 van deze 

richtlijn genoemde voorwaarden, in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, 

wanneer deze Unieburger met het betrokken familielid terugkeert naar zijn lidstaat van oorsprong (zie 

HvJ C-456/12, O. en B. v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, 2014, § 61). Laatstgenoemde 

bepalingen hebben respectievelijk betrekking op een verblijf van meer dan drie maanden en een 

ononderbroken verblijf van vijf jaar op het grondgebied van een andere lidstaat. Te dezen kan uit de 

door de verzoekster naar voor gebrachte bewijsstukken evenwel hoogstens worden afgeleid dat haar 

kleinzoon één dag in Nederland is geweest. Hiermee toont de verzoekster niet aan dat hij zijn recht van 

verblijf heeft uitgeoefend door zich te vestigen in een andere lidstaat en dat haar op grond daarvan een 

afgeleid verblijfsrecht dient te worden toegekend. Evenmin maakt zij aannemelijk dat België in 

toepassing van artikel 3, punt 2), a) van de Burgerschapsrichtlijn haar verblijf dient te vergemakkelijken. 

 

Het beroep is bijgevolg bij gebrek aan belang 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. 

 

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 twee september tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 

 


