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 nr. 153 687 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Canadese nationaliteit te zijn, op 29 juni 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 mei 2015 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 6 juli 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 september 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker trad op 19 augustus 2014 in het huwelijk met L.C.C.., een Deense onderdaan. 

 

1.2. Op 17 november 2014 diende verzoekers echtgenote een aanvraag tot afgifte van een verklaring 

van inschrijving in en verzocht verzoeker om de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 
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nam op 8 mei 2015 in antwoord op verzoekers verblijfsaanvraag de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die 

verzoeker op 2 juni 2015 werden ter kennis gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

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

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 17.11.2014 werd ingediend 

door: 

 

Naam: [G.F.N.] 

Nationaliteit: Canada  

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie: 

 

Het verblijfsrecht van de echtgenote, [C.L.C.] […] in functie van wie de aanvraag werd ingediend, werd 

geweigerd. Hierdoor kan betrokkene, zoals bepaald in artikel 40 bis §2,1° (echtg.) van de wet van 

15.12.1980, zich niet bij haar voegen. Het verblijfsrecht van de betrokkene kan bijgevolg ook niet 

toegestaan worden. Zijn aanvraag is eigenlijk zonder voorwerp geworden. 

 

Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien hij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan 3 maanden als echtgenoot aangevraagd op 

17.11.2014 hem geweigerd werd en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te verblijven 

op basis van een andere rechtsgrond.“ 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

1.4. Verzoeker diende op 27 juli 2015 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient erop gewezen te worden dat, 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), de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van 

dezelfde wet slechts voor de Raad gebracht kunnen 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, 2005-06, 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 hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

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

 

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

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

Het is niet betwist dat verzoeker op 27 juli 2015 een nieuwe aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Europese Unie indiende en hij, conform artikel 52, 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 (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) in het 

bezit diende te worden gesteld van een attest van immatriculatie. Het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat hem op 2 juni 2015 ter kennis werd gebracht is derhalve impliciet doch zeker opgeheven. 

Verzoeker kan immers niet terzelfder tijd onderworpen zijn aan een bevel om het grondgebied te 
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verlaten en gerechtigd zijn om te beschikken over een tijdelijke verblijfstitel. Er blijkt dan ook niet dat de 

eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker in casu nog 

tot voordeel kan strekken. Verzoeker weerlegt deze vaststelling niet en toont niet aan dat hij nog een 

actueel belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

  

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten van 8 mei 2015. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

Verzoeker voort in zijn tweede middel onder meer aan dat verweerder een manifeste beoordelingsfout 

maakte. 

 

De Raad stelt vast dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden louter is 

gebaseerd op de overweging dat verzoekers echtgenote haar aanvraag tot afgifte van een verklaring 

van inschrijving werd afgewezen en verzoeker bijgevolg geen recht op verblijf in functie van deze vrouw 

kan worden toegestaan. 

 

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden die door verweerder op 8 mei 2015 

ten aanzien van verzoeksters echtgenote werd genomen werd evenwel door de Raad vernietigd bij 

arrest nr. 153 685 van 30 september 2015. Deze beslissing dient derhalve te worden geacht nooit te 

hebben bestaan en kan niet als grondslag dienen ter motivering van een andere bestuurlijke beslissing. 

Verzoeker kan derhalve worden gevolgd in zijn stelling dat de in casu bestreden beslissing het gevolg is 

van een manifeste beoordelingsfout. Verweerders beschouwingen in de nota met opmerkingen doen 

geen afbreuk aan deze vaststelling. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden leidt aangevoerd. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het feit dat een van de bestreden beslissingen dient te worden vernietigd, past het de kosten 

van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 mei 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 mei 2015 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt verworpen.  

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


