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 nr. 196 078 van 4 december 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TIRIBELLI 
Leopoldplaats 10/3 
2000 ANTWERPEN 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2017 heeft 

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

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 januari 2016 tot 

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

20), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 12 september 2017. 

 

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 11 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat C. TIRIBELLI en van 

attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, komt in 2015 België binnen om zich bij haar 

echtgenoot van Griekse nationaliteit te voegen. 

 

Op 28 januari 2015 neemt de burgemeester van Antwerpen ten opzichte van verzoeksters echtgenoot 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 
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verlaten (bijlage 20). Er wordt hem een bijkomende termijn gegeven tot 25 juli 2015 om bijkomende 

documenten in te dienen. 

 

Op 25 juni 2015 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie. 

 

Op 29 december 2015 neemt de waarnemend burgemeester van Antwerpen ten opzichte van 

verzoeksters echtgenoot de beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Op 28 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit zijn de 

bestreden beslissingen: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 25.06.2015 werd 

ingediend door: 

Naam: H. 

Voorna(a)m(en): E. 

Nationaliteit: Albanese 

Geboortedatum: (…)1985 

Geboorteplaats: G. 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie 

De echtgenoot nl. de heer C. A. (rr. xxx), in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf geen 

verblijfsrecht bekomen in België. De aanvraag van de Griekse onderdaan werd immers op 29.12.2015 

geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. Bijgevolg kan betrokkene zich ook niet bij hem 

voegen, zoals bepaald in artikel 40bis §2,1° van de wet van 15.12.1980. 

Bijgevolg kan geen toepassing gemaakt worden van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, dat 

eveneens slechts van toepassing is op familieleden van een burger van de Unie met verblijfsrecht. 

Daarom is de in artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit voorziene termijn van 6 maanden in casu 

niet van toepassing. (arrest RvSt. Nr. 217.525 DDT. 24.01.2012). 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken” 

 

Op 12 september 2017 worden deze beslissingen aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota werpt de verwerende partij volgende exceptie op: 

 

“Betreffende de ontvankelijkheid 

Verweerder merkt op dat ex artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet beroepen voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen gebracht kunnen worden indien de verzoeker doet blijken van een 

belang. "Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering, volstaat het niet dat de verzoekende partij 

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

bestreden beslissing moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig 

effect sorteren. Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en 

dient ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 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)." 

(RvV 30 januari 2017, nr. 181394). 
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De verwerende partij meent dat de verzoeker in casu niet doet blijken van een actueel belang. De 

verzoekende partij geeft zelf aan geen gezinscel meer te vormen met de referentiepersoon. In het 

verzoekschrift stelt zij op 5 mei 2016 uit de echt gescheiden te zijn Haar dochter, A., N., geboren op 5 

september 2016 is overigens geen gemeenschappelijk kind met de referentiepersoon.. Echter, zij 

diende een aanvraag gezinshereniging met de heer C. in. De verzoekende partij dient de geijkte 

procedures te volgen indien zij verblijfsrecht wenst te bekomen op grond van haar tewerkstelling of 

enige andere reden dan het-volgens verklaringen van de verzoekende partij - reeds beëindigde huwelijk. 

Zelfs na eventuele vernietiging van de in casu bestreden beslissing, zou de verwerende partij slechts 

kunnen vaststellen dat de verzoekende partij en haar echtgenoot uit de echt gescheiden zijn. De 

vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij geen voordeel opleveren en dus 

geen nuttig effect sorteren. 

Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid 'een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen'. Onder 'middel' in de zin van deze bepaling moet conform vaste rechtspraak 

van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze 

rechtsregel of beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007. Nr. 

166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). 

Daar verzoekende partij in haar verzoekschrift nalaat aan te geven welke rechtsregel dan wel welk 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden werd 

geschonden, is verwerende partij de mening toegedaan dat het door de verzoekende partij ingestelde 

beroep tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden onontvankelijk is. De 

in het verzoekschrift opgeworpen middelen zijn gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

2.2. Ter zitting van 22 november 2017 repliceert de verzoekende partij niet op deze exceptie. In casu 

blijkt dat het beroep ten gronde wordt verworpen, zodat het niet noodzakelijk is uitspraak te doen over 

deze exceptie. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE: Schending van artikel 74/13 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Volgens bovenvermelde artikel 74/13: "Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde  

In casu heeft de bestreden beslissing niet met de hoger belang van het kind van verzoekster en haar 

familieleven rekening gehouden. 

Inderdaad, bevat de beslissing geen motivatie in dit verband.” 

 

3.1.2. In de nota antwoordt de verwerende partij het volgende: 

 

“De verzoekster beroept zich op een schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 en 

op een schending van het 'Schengen akkoord'. 

De verwerende partij wenst te benadrukken dat de bestreden weigeringsbeslissing van verblijf van meer 

dan drie maanden terecht genomen werd. De referentiepersoon beschikt niet over recht op verblijf van 

meer dan drie maanden. De verzoekende partij voert, zoals reeds gesteld, geen middel aan tegen deze 

beslissing, maar verwijst louter naar de verwijderingsbeslissing in haar betoog over de middelen in het 

verzoekschrift. 

De verzoekende partij stelt dat onvoldoende rekening gehouden werd met het hoger belang van het kind 

en familieleven. Echter, het kind van de verzoekster heeft evenmin verblijfsrecht en volgt de moeder, 

met de heer C. is er geen familieleven meer en er zijn nergens in het administratief dossier aanwijzingen 

dat er medische beletselen zijn die het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten aan de 

verzoekster beletten. De verzoekster verblijft slechts sinds 25 juni 2015 in het Rijk, het kind van de 

verzoekster is van een dermate jonge leeftijd dat het verlaten van het grondgebied van het Rijk geen 

negatieve impact heeft op bijvoorbeeld scholing. Indien niet aan de voorwaarden van artikel 40bis en 

40ter Vw. is voldaan, vermag het bestuur de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, laten gepaard gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Aan de verzoekende partij werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. De bestreden 

beslissing stelt het volgende: "Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te 
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verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in 

België is verstreken". Er wordt zelfs expliciet verwezen naar België. De verwerende partij deed nergens 

in de bestreden beslissing of in het administratief dossier uitspraak over enig verblijfsrecht van de 

verzoekster in het hele Schengengrondgebied. Nergens in het Schengen acquis wordt gesteld dat geen 

bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten afgegeven mag worden aan een persoon aan wie het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden geweigerd wordt. A fortiori, een bevel om het grondgebied 

te verlaten, dat gekoppeld is aan de weigeringsbeslissing, dient niet afzonderlijk aan de voorwaarden 

van artikel 8 van het EVRM te worden getoetst. De verwijdering vindt zijn oorsprong in deze 

weigeringsbeslissing en niet in de bijlage 20. 

Gelet op voorgaande dient geconcludeerd te worden dat geen schending van artikel 74/13 van de wet 

van 15 december 1980, noch het 'Schengen akkoord' werd aangetoond.” 

 

3.1.3. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Verzoekster voert aan dat geen rekening werd gehouden met haar familieleven. Uit de motieven van de 

beslissing tot weigering van verblijf, die op dezelfde dag aan verzoekster ter kennis werd gebracht, blijkt 

dat wel degelijk wordt verwezen naar haar familieleven, met name dat haar echtgenoot in functie van 

wie een verblijfsrecht werd ingediend, zelf geen verblijfsrecht heeft verkregen in België en dat hem ook 

een bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven. Hieruit blijkt dat de verwerende partij rekening 

heeft gehouden met het familieleven van verzoekster, ook bij het nemen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, gezien beide bestreden beslissingen op dezelfde dag door dezelfde ambtenaar 

werden genomen en op hetzelfde ogenblik aan verzoekster ter kennis werden gebracht. 

 

Waar verzoekster melding maakt van een kind, wordt opgemerkt dat uit het verzoekschrift blijkt dat dit 

kind geboren is op 5 september 2016, dit is na het nemen van de bestreden beslissingen op 28 januari 

2016. Bijgevolg kon en diende bij het nemen van de bestreden beslissingen geen rekening te worden 

gehouden met dit op dat ogenblik nog niet geboren kind. De wettigheid van een administratieve 

beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken 

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing (RvS 23 september 2002, nr.110). De Raad zou zijn 

bevoegdheid te buiten gaan door rekening te houden met stukken of elementen die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Het eerste middel is 

ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE: schending van de Schengen akkoord 

Verzoekster geniet van een geldige Griekse verblijfsvergunning (stuk 2). Bijgevolg mag zij niet worden 

gedwongen om het Schengen grondgebied te verlaten. 

Verzoekster heeft dit document voor de huidige bestreden beslissing gekregen.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij zoals weergegeven onder punt 3.1.2. van dit arrest. 

 

3.2.3. Er dient te worden opgemerkt dat de door verzoekster voorgelegde Griekse verblijfsvergunning 

als startdatum van geldigheid juni 2016 vermeldt. Bijgevolg werd deze verblijfsvergunning haar 

afgegeven na het nemen van de bestreden beslissingen op 28 januari 2016, zodat bij het nemen van de 

bestreden beslissingen geen rekening kon worden gehouden met een op dat ogenblik nog afgeleverde 

Griekse verblijfsvergunning. De wettigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken op het ogenblik van het 

nemen van deze beslissing (RvS 23 september 2002, nr.110). De Raad zou zijn bevoegdheid te buiten 

gaan door rekening te houden met stukken of elementen die dateren van na de bestreden beslissing 

(RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

 

Tevens wordt opgemerkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet vermeldt dat verzoekster het 

grondgebied van de Schengenlidstaten dient te verlaten maar enkel dat zij het grondgebied van het Rijk 

dient te verlaten, zodat verzoeksters kritiek niet ter zake dienend is. 
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Het tweede middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. 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 vier december tweeduizend zeventien door: 
 
mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. DE SMET 


