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 nr. 175 990 van 7 oktober 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Gent, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 21 september 2015 

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 Gent van 21 augustus 2015 tot 

weigering van inoverwegingneming (bijlage 19quinquies). 

 

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 15 oktober 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. CLUYSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partij, die verklaart de Turkse nationaliteit te hebben, dient op 26 februari 2001 een 

asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de 

minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. De beslissing tot weigering van verblijf wordt op 22 maart 2001 bevestigd door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.   

 

1.2. Op 26 februari 2011 dient de verzoekende partij bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een 

aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als burger van de Unie in de hoedanigheid van 

zelfstandige. Blijkens de bijlage 19 legt de verzoekende partij in het kader van haar aanvraag een Finse 

identiteitskaart voor. In deze bijlage wordt vermeld dat de verzoekende partij de Finse nationaliteit heeft. 

Op 2 september 2011 wordt aan de verzoekende partij een verklaring van inschrijving afgeleverd. Op 22 
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september 2011 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een E-kaart, geldig tot 20 

september 2016.  

 

1.3. Op 1 augustus 2015 wordt de verzoekende partij door de Federale Politie op de luchthaven te 

Zaventem weerhouden. Op diezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing tot terugdrijving ten 

aanzien van de verzoekende partij (bijlage 11). Bij arrest nr. 150 868 van 14 augustus 2015 beveelt de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. Het beroep tot nietigverklaring van de 

beslissing tot terugdrijving wordt door de Raad verworpen bij arrest nr. 172 954 van 9 augustus 2016. 

 

1.4. Op 13 augustus richt de Dienst Vreemdelingenzaken een brief aan de burgemeester van de stad 

Gent waarin gemeld wordt dat uit onderzoek blijkt dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de Finse 

verblijfskaart van verzoekende partij ten onrechte heeft beschouwd als een Finse identiteitskaart. 

Verzoeker heeft echter de Turkse nationaliteit. Hierbij wordt aan de burgemeester verzocht om de E-

kaart, afgeleverd aan verzoekende partij op 22 september 2011, te supprimeren “met de annulatiecode 

Fout gemeenteambtenaar”. Aansluitend op deze brief stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de 

burgemeester van de stad Gent per brief van 17 augustus 2015 eveneens op de hoogte van het feit dat 

de bijlage 19 en het bijhorend verblijfsrecht dienen te worden ingetrokken en vervangen door een 

beslissing tot niet-inoverwegingneming van de in punt 1.2. vermelde aanvraag (bijlage 19quinquies), 

gelet op het feit dat verzoekende partij de Turkse nationaliteit heeft en nooit de Finse nationaliteit heeft 

gehad, waardoor de bestaansvoorwaarden om een verblijfsrecht te genieten als burger van de Unie 

nooit vervuld zijn geweest.  

 

1.5. Op 21 augustus 2015 wordt de E-kaart die werd afgeleverd aan de verzoekende partij 

gesupprimeerd.   

 

1.6. Op 21 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent een beslissing 

tot niet-inoverwegingneming van de in punt 1.2. vermelde aanvraag (bijlage 19quinquies). Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partij op dezelfde dag in kennis wordt gesteld en 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 50, § 1, derde lid / artikel 52, § 1, derde lid 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, 

ingediend op 25/11/2011  

door de genaamde persoon die verklaart te heten (1 ) A. S. (…)   

geboren te H. (…) (Turkije), op (in) (…)1978 

verklaart van Turkse nationaliteit te zijn (1), 

niet in overweging genomen. 

 

Reden van de beslissing : 

Het burgerschap van de Unie is niet bewezen overeenkomstig artikel 41, eerste lid van de wet van 15 

december 1980, en artikel 46 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, en de bloed- of 

aanverwantschapsband of partnerschap met een burger van de Unie is niet bewezen overeenkomstig 

artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981” 

 

1.7. De verzoekende partij dient op 24 augustus 2015 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond 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: de Vreemdelingenwet). Op 

dezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt toegestaan. Verzoekende partij wordt op 26 

augustus 2015 in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – 

tijdelijk verblijf (A-kaart), geldig tot 28 februari 2016. Deze A-kaart werd op 3 maart 2016 verlengd tot 28 

februari 2017. 

 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van 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 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 verzoekende partij gegriefd is 

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

beslissing moet verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor 

haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet 

zij daarover een standpunt innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen (RvS 18 

december 2012, nr. 222.810). 

 

2.2. Zoals reeds werd aangegeven in de feitenweergave, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de 

burgemeester van de stad Gent per brief van 17 augustus 2015 op de hoogte van het feit dat de bijlage 

19 die werd afgegeven aan de verzoekende partij en het bijhorend verblijfsrecht dat haar werd toege-

kend, dienen te worden ingetrokken en vervangen door een beslissing tot niet-inoverwegingneming van 

de in punt 1.2. vermelde aanvraag (bijlage 19quinquies), gelet op het feit dat verzoekende partij de 

Turkse nationaliteit heeft en nooit de Finse nationaliteit heeft gehad, zodat de bestaansvoorwaarden om 

een verblijfsrecht te genieten als burger van de Unie nooit vervuld zijn geweest.  

Op 21 augustus 2015 wordt de E-kaart die werd afgeleverd aan de verzoekende partij gesupprimeerd 

en op 21 augustus 2015 neemt de gemachtigde de bestreden beslissing tot niet-inoverwegingneming 

van de in punt 1.2. vermelde aanvraag (bijlage 19quinquies). Daarnaast blijkt uit de hierboven vermelde 

feitenweergave dat de gemachtigde op 24 augustus 2015 een beslissing neemt waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt toegestaan. 

Verzoekende partij wordt op dezelfde dag in kennis gesteld van deze beslissing en zij wordt op 26 

augustus 2015 in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – 

tijdelijk verblijf (A-kaart), geldig tot 28 februari 2016 en daarna verlengd tot 28 februari 2017. 

 

De Raad wijst ter terechtzitting op de in de nota met opmerkingen aangevoerde exceptie van 

onontvankelijkheid wegens een gebrek aan het wettelijk vereiste belang, waarbij in de eerst plaats (in 

hoofdzaak) wordt aangehaald dat de verzoekende partij de vaststelling waarop de bestreden beslissing 

is gesteund, met name dat het burgerschap van de Unie niet is bewezen, niet betwist en in de tweede 

plaats wordt opgemerkt dat aan de verzoekende partij een machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet werd toegekend en zij in het bezit werd gesteld van een A-kaart, waarna 

de verwerende partij vaststelt dat de vernietiging van de bestreden beslissing verzoekende partij “op 

geen enkele mogelijke wijze enig nut kan opleveren”.   

 

De voorzitter vraagt vervolgens ter terechtzitting of de verzoekende partij nog enig belang kan doen 

gelden bij haar beroep tot nietigverklaring van de bestreden beslissing, aangezien zij in België geen 

inschrijving kan verkrijgen in de hoedanigheid van burger van de Unie, gelet op de vaststelling dat het 

Unieburgerschap niet werd aangetoond, hetgeen in het verzoekschrift geheel niet wordt betwist, en nu 

zij bovendien werd gemachtigd tot een verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De raadsman van verzoekende partij erkent geen belang meer te hebben bij het beroep, doch stelt dat 

hij nog belang heeft inzake de terugbetaling van het rolrecht. Hierbij geeft hij aan dat de gemachtigde 

eerst op 21 augustus 2015 de beslissing nam tot niet inoverwegingname van de aanvraag om een 

verklaring van inschrijving als burger van de Unie, terwijl hij vervolgens, op 24 augustus 2015, de op 

diezelfde dag ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet heeft goedgekeurd. Gelet op de opeenvolgende tegenstrijdige beslissingen van de 
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gemachtigde, meent de raadsman van de verzoekende partij nog belang te hebben bij de terugbetaling 

van het rolrecht.  

 

Gevraagd naar het standpunt van de verwerende partij ter terechtzitting, merkt deze op er mee akkoord 

te gaan dat in casu het ontbreken van het rechtens vereiste belang wordt vastgesteld. De raadsvrouw 

van verwerende partij stelt zich, wat betreft het laatstgenoemde punt, verder naar de wijsheid van de 

Raad te gedragen.  

 

2.3. Daargelaten de vraag of verzoekende partij het wettelijk vereiste belang bij het voorliggende beroep 

enkel kan ontlenen aan de kosten van het beroep, wijst de Raad erop dat zij ervoor heeft geopteerd om, 

nadat de gemachtigde op 21 augustus 2015 een beslissing tot niet-inoverweging van de in punt 1.2. 

vermelde aanvraag heeft genomen, op 24 augustus 2015 een aanvraag om machtiging tot verblijf in te 

dienen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Zoals reeds werd opgemerkt, heeft de 

gemachtigde op diezelfde dag een beslissing genomen waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt ingewilligd. Verzoekende partij wordt 

dezelfde dag in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 28 februari 2016. Op 3 maart 2016 wordt 

deze kaart verlengd tot 28 februari 2017.  

Van “tegengestelde” beslissingen is derhalve geen sprake, aangezien de beslissing waarbij een 

machtiging tot verblijf werd toegestaan, het gevolg is van een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet die de verzoekende partij op 24 augustus 2015 heeft 

ingediend. Het toekennen van een tijdelijk verblijfsrecht in toepassing van een andere rechtsgrond, heeft 

derhalve geen uitstaans met de eerdere genomen beslissing waarbij de aanvraag om een verklaring van 

inschrijving in de hoedanigheid van burger van de Unie niet in overweging werd genomen.  

 

De Raad merkt op dat verzoekende partij, ondanks het gegeven dat haar op 24 augustus 2015 een 

machtiging tot verblijf werd toegestaan op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en zij naar 

aanleiding van deze beslissing in het bezit werd gesteld van een tijdelijke verblijfstitel, op 29 september 

2015 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging en beroep tot nietigverklaring heeft ingediend 

tegen de beslissing tot niet inoverwegingname van de aanvraag voor een verklaring van inschrijving als 

burger van de Unie in de hoedanigheid van zelfstandige. Er kan derhalve worden vastgesteld dat de 

verzoekende partij een beroep heeft ingediend tegen een beslissing waarbij haar aanvraag tot het 

verkrijgen van een verblijfsrecht niet in overweging werd genomen, terwijl zij hiervoor, door het indienen 

van een aanvraag in toepassing van een andere rechtsgrond, reeds een tijdelijke verblijfsmachtiging 

had gekregen. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij ervoor geopteerd 

heeft om het huidige beroep in te stellen, niettegenstaande het gegeven dat zij nooit het burgerschap 

van de Unie heeft gehad – wat zij ook niet betwist in het verzoekschrift – en zij in die hoedanigheid hoe 

dan ook niet kan worden ingeschreven in het Rijk. Verzoekende partij heeft derhalve enerzijds de grond 

waarop wordt vastgesteld dat zij het wettelijk vereiste belang ontbeert bij huidig beroep mogelijk 

gemaakt, door na de bestreden beslissing een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen die 

vervolgens door de gemachtigde werd goedgekeurd. Anderzijds heeft zij een beroep ingesteld tegen 

een beslissing tot niet inoverwegingname van een aanvraag van een verklaring van inschrijving als 

burger van de Unie, terwijl zij niet betwist dat zij nooit het staatsburgerschap van de Unie heeft gehad, 

waardoor zij in een dergelijke hoedanigheid dan ook niet kan worden ingeschreven.  

Gelet op het voorgaande, kan dan ook niet worden ingezien waarom het rolrecht zou dienen te worden 

verhaald op verwerende partij. 

 

2.4. Gelet op het voorgaande, kan worden vastgesteld dat verzoekende partij niet aantoont over het 

rechtens vereiste belang te beschikken.  

 

Het beroep tot nietigverklaring is bijgevolg 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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven oktober tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


