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 nr. 189 069 van 28 juni 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Bosnische nationaliteit te zijn, op 14 december 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 11 oktober 2016 waarbij geweigerd wordt om de aanvraag gezinshereniging in 

aanmerking te nemen en waarbij de verblijfskaart van het type F wordt ingetrokken. 

 

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 21 december 2016 met X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. DARSALIA, die loco advocaat 

J. PLATTEAU verschijnt 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. Verzoeker werd op 26 januari 2006 onderworpen aan een ministerieel besluit tot terugwijzing dat in 

werking trad op de datum van zijn invrijheidsstelling en bijgevolg geldt tot 16 december 2021. 

 

1.2. Verzoeker werd op 16 december 2011 in vrijheid gesteld, overgebracht naar het Centrum voor 

Illegalen in Brugge en op 29 januari 2012 via Ljubliana naar Sarajevo gerepatrieerd. 

 

1.3. Verzoeker kwam op 8 februari 2012 wederrechtelijk toe op Belgisch grondgebied en legde op 22 

januari 2012 een aankomstverklaring af te Leuven. 
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1.4. Verzoeker legde op 9 november 2012 een verklaring van wettelijke samenwoning af te Antwerpen 

met zijn Litouwse partner G. A. 

 

1.5. Verzoeker diende op 8 februari 2013 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter) 

 

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

Armoedebestrijding trof op 30 juli 2013 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

1.7. Verzoeker diende op 18 november 2013 een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

 

1.8. Aan verzoeker werd op 20 mei 2014 een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

afgeleverd (F-kaart). 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

trof op 11 oktober 2016 een beslissing waarbij geweigerd wordt om de aanvraag gezinshereniging in 

aanmerking te nemen en waarbij de verblijfskaart van het type F wordt ingetrokken. Verzoeker werd 

hiervan op 16 november 2016 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Mijnheer, 

Overwegende dat u op 26.01.2006 het voorwerp heeft uitgemaakt van een ministerieel 

terugwijzingsbesluit dat op 26.01.2006 in werking is getreden en dat op 02.02.2006 aan u betekend werd. 

Dit MB werd opgeschort tot 16/12/2011 omdat u tot die datum in de gevangenis verbleef. 

Overwegende dat het ministerieel terugwijzingsbesluit, in tegenstelling tot de terugdrijving en het bevel 

om het grondgebied te verlaten, die onmiddellijke maatregelen zijn, een veiligheidsmaatregel is die voor 

de toekomst de binnenkomst, het verblijf en de vestiging verbiedt, tenzij het besluit opgeschort of 

ingetrokkene is of een termijn van 10 jaar verstreken is; dat het feit dat men voor een duur van tien jaar 

van het Belgisch grondgebied verbannen is een obstakel vormt voor een toelating of machtiging tot een 

verblijf of tot vestiging door het bestuur; dat de wetgever uitdrukkelijk voorzien heeft dat het besluit moest 

worden opgeschort of ingetrokken opdat de verbodsmaatregel ophoudt van kracht te zijn en dat, zolang 

deze maatregel niet opgeheven is, het bestuur het verblijf of de vestiging niet kan toekennen (zie Raad 

van state, arrest nr 218401 van 09 maart 2012); 

Overeenkomstig artikel 26 en 46 bis van de wet van 15.12.1980 vormt het feit dat men onderworpen is 

aan een ministerieel terugwijzingsbesluit dat nog ingetrokken, noch opgeschort is en dat een verbod om 

het Rijk gedurende tien jaar binnen te komen omvat bijgevolg a fortiori een obstakel voor het bekomen 

van een verblijfstitel; 

Aangezien u nog steeds onderworpen bent aan een ministerieel terugwijzingsbesluit dat op 02.02.2006 

aan u betekend werd (en opgeschort werd tot 16.12.2011) kan uw verzoek tot gezinshereniging niet in 

aanmerking worden genomen. De verblijfskaart van het type F wordt ingetrokken, aangezien de afgifte 

ervan illegaal is en als onbestaande moet worden beschouwd.“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. 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 voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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). 

 

2.2. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de verzoekende partij enkel belang heeft indien 

zij door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en 

wettig nadeel lijdt (RvS 25 maart 2013, nr. 222 969). Het vereiste dat het belang wettig moet zijn betekent 
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dat het nagestreefde voordeel, gelet op de toepasselijke rechtsregels, wettig kan worden verkregen (RvS 

8 april 2011, nr. 212 579). 

 

2.3. De Raad stelt ambtshalve vast dat verzoeker sedert 26 januari 2006 onderworpen is aan een 

ministerieel besluit tot terugwijzing dat in werking trad op 16 december 2011. Uit niets blijkt dat voormeld 

ministerieel besluit zou zijn aangevochten, c.q. opgeschort of ingetrokken. Bijgevolg geldt voor verzoeker 

tot 16 december 2021 het verbod uit (oud) artikel 26 van de vreemdelingenwet om gedurende tien jaar 

het Rijk binnen te komen. Verzoekers aanvragen van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Europese Unie en de verblijfskaart die hem uiteindelijk op 20 mei 2014 werd afgeleverd (zie punt 

1.5-1.8), zijn dus een gevolg van het feit dat verzoeker in 2012 het grondgebied van het Rijk opnieuw 

binnenkwam zonder bijzondere machtiging van de minister. Deze binnenkomst maakt op grond van artikel 

76 van de vreemdelingenwet het misdrijf ‘banbreuk’ uit waardoor verzoeker onmogelijk een wettig belang 

kan puren uit het aanvechten van de thans bestreden beslissing waarbij geweigerd wordt om de aanvraag 

gezinshereniging in aanmerking te nemen en waarbij de verblijfskaart van het type F wordt ingetrokken. 

Het bestaan van een ministerieel besluit tot uitzetting – dat niet werd opgeheven of opgeschort – 

verhindert immers dat de betrokken persoon in aanmerking komt voor een verblijfsrecht of een 

verblijfsmachtiging (cf. RvS nr. 221 633 van 4 december 2012 ; RvS 9 maart 2012, nr. 218 401). 

 

2.4. De advocate van verzoeker betwist ter terechtzitting niet dat verzoeker op heden nog steeds 

onderworpen is aan het ministerieel besluit tot terugwijzing van 26 januari 2006. Zij benadrukt ter 

terechtzitting naar aanleiding van de vraag naar de wettigheid van haar belang de integratie van verzoeker 

in België door te wijzen op zijn tewerkstelling, op het feit dat hij hier een auto heeft aangekocht waarvoor 

hij een lening moet afbetalen en op de verbetering van zijn gedrag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf. 

Zij stelt tevens dat het verblijf in de gevangenis te wijten is aan de oorlog in Joegoslavië waardoor 

verzoeker in het drugsmilieu en in de criminaliteit verzeild is geraakt, maar dat hij momenteel geen gevaar 

meer vormt voor de openbare orde.  

Ter terechtzitting legt de raadsvrouw twee bijkomende documenten neer, met name ‘het ontvangstbewijs 

van een verklaring wettelijke samenwoning d.d. 1 februari 2017’ en ‘loonfiches: december 2016’. 

 

2.5. De Raad merkt op dat het betoog van de raadsvrouw van verzoeker en de thans neergelegde stukken, 

die dateren van na het nemen van de bestreden beslissing, geen afbreuk doen aan de vaststelling dat het 

beoogde verblijfsrecht van verzoeker het gevolg is van de door hem gepleegde ‘banbreuk’. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk wegens het gebrek aan het rechtens vereiste wettig belang. 

 

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. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  
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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 achtentwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


