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 nr. 215 821 van 28 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. PARMENTIER 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 
 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 24 juli 2017 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 22 juni 2017, waarbij de onwettige afgifte van de bijlage 19ter en van het attest van immatriculatie 

als onbestaande wordt beschouwd. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, 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 Op 23 december 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een 

familielid van de Unie (bijlage 19ter) in, als ouder van het Belgisch minderjarig kind W. T. 

 

1.2 Op 22 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de onwettige afgifte 

van de bijlage 19ter en van het attest van immatriculatie als onbestaande wordt beschouwd. Dit is de 
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bestreden beslissing, die op 23 juni 2017 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die 

luidt als volgt: 

 

“(...) H(...), R(...) 

Nationaliteit Marokko 

Geboren op (...) 

Verblijvende te (...) 

(...) 

 

U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod met een geldigheidsduur van 8 jaar dat u betekend werd 

dd. 20/10/2014, alsook van een bevel om het grondgebied te verlaten, u betekend dd. 24/10/2014. 

 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, in toepassing van artikel 44 decies van de wet van 

15/12/80, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. Dit is enkel mogelijk op basis van 

wijzigingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van die beslissing 

 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt ingediend in het 

buitenland, wordt de onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd 23/12/2016 en van het immatriculatie-

attest, als onbestaande beschouwd. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de onontvankelijkheid van 

het beroep vast. 

 

3.1 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 slechts beroepen voor de Raad worden gebracht 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 zoveel 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. 51-2479/001, 116-117). 

 

Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

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

en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling 

moet haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 

het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens aannemelijk maken dat 

de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert. 

 

3.2 Ter terechtzitting van 10 januari 2019 stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij 

ondertussen een nieuwe bijlage 19ter heeft ingediend, en dat deze wel tot een bijlage 20 heeft geleid. 

Zij legt hieromtrent stukken neer. De waarnemend voorzitter stelt hierop aan de partijen de vraag naar 

het belang. De verzoekende partij geeft aan zich naar de wijsheid te gedragen, de verwerende partij 

stelt dat er geen belang is. 

 

De Raad stelt vast dat uit de neergelegde stukken blijkt dat de verzoekende partij op 30 mei 2018 een 

nieuwe bijlage 19ter indiende, opnieuw in functie van haar Belgisch minderjarig kind W. T. In antwoord 
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op deze aanvraag werd op 29 november 2018 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. Het tegen deze 

beslissing bij de Raad ingestelde beroep is gekend onder het rolnummer 227 510. 

 

Aldus blijkt dat de verzoekende partij op 30 mei 2018 een nieuwe aanvraag van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie heeft kunnen indienen. Ook blijkt dat deze nieuwe aanvraag 

op dezelfde grond is gestoeld als de aanvraag van 23 december 2016 die door de bestreden beslissing 

als onbestaande werd beschouwd. Vervolgens blijkt dat deze aanvraag van 30 mei 2018, in 

tegenstelling tot de aanvraag van 23 december 2016 die aanleiding gaf tot de thans bestreden 

beslissing, niet als onbestaande werd beschouwd, maar dat de gemachtigde deze ten gronde heeft 

behandeld en oordeelde dat de verzoekende partij niet aan de vereiste voorwaarden voldoet 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 Raad ziet dan ook niet in op welke manier de verzoekende partij nog benadeeld 

zou zijn door de thans bestreden beslissing, waarbij de afgifte van een eerdere bijlage 19ter en van het 

attest van immatriculatie als onbestaande werd beschouwd, nu de latere bijlage 19ter, ingediend in 

functie van hetzelfde familielid, daadwerkelijk behandeld is geworden. Ook blijkt in deze 

omstandigheden niet welk voordeel de nietigverklaring van de thans bestreden beslissing de 

verzoekende partij nog kan opleveren. Met haar betoog ter terechtzitting, waarin de verzoekende partij 

zich beperkt tot het aangeven dat zij zich naar de wijsheid gedraagt, maakt zij dit zelf ook niet duidelijk, 

zodat zij niet aannemelijk kan maken dat zij toch nog over het rechtens vereiste belang zou beschikken. 

 

3.3 Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wegens gebrek aan belang. Gelet op deze 

vaststelling moet de Raad zich niet uitspreken over de door de verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen opgeworpen exceptie wegens een niet-aanvechtbare rechtshandeling. 

 

4. 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 al dan niet onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, zowel 

ambtshalve als in antwoord op de exceptie opgeworpen door de verwerende partij. 

 

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 achtentwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


