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 nr. 219 590 van 9 april 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95  

2000 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 VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 16 april 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 7 april 2016 waarbij de afgifte van de bijlage 19ter en van het immatriculatieattest als onbestaande 

wordt beschouwd.  

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. AKTEPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 april 2016 neemt de verwerende partij de beslissing waarbij de afgifte van een bijlage 19ter en van 

het immatriculatieattest als onbestaande wordt beschouwd. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod met een geldigheidsduur van vier jaar o.a. om redenen 

van openbare orde, dat u betekend werd dd. 02.09.2014 alsook van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, u betekend dd. 02.09.2014. 
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U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, 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. 

In het kader van artikel 74/12 van de wet van 12 december 1980 moet de opheffing van de aanvraag 

aangevraagd worden bij de diplomatieke post die bevoegd is voor uw woon-of verblijfplaats in het 

buitenland. 

 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt gevraagd, wordt de 

onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 8.10.2015 en van het immatriculatie-attest als onbestaande 

beschouwd.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt ambtshalve op 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 

voor de Raad kunnen worden gebracht 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 zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandelingen en dat zij een 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 gegevens van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 19 februari 2018 een 

nieuwe aanvraag voor een verblijf van meer dan drie maanden in functie van haar minderjarig Belgisch 

kind heeft ingediend.  

 

Door het opnieuw indienen van een aanvraag tot verblijf, heeft de verzoekende partij uitdrukkelijk haar 

wil te kennen gegeven om haar verblijfsrechtelijke aanspraken nogmaals ter beoordeling voor te leggen 

aan de verwerende partij teneinde deze ervan te overtuigen haar standpunt, dat zij heeft geuit naar 

aanleiding van een eerdere aanvraag, te wijzigen en toch een verblijfstoelating te verlenen op basis van 

de bij de nieuwe aanvraag gevoegde overtuigingsstukken. De vernietiging van de op 9 april 2016 

genomen beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden kan slechts tot gevolg hebben 

dat de verwerende partij een nieuw standpunt moet innemen over de verblijfsaanvraag van de 

verzoekende partij. De verwerende partij is evenwel hoe dan ook reeds verplicht om dit te doen, gelet op 

het feit dat zij een tweede maal door de verzoekende partij werd gevat. De gebeurlijke vernietiging van 

de bestreden beslissing verleent geen automatisch verblijfsrecht aan de verzoekende partij. Bovendien 

komt het niet aan de Raad toe om de verblijfsaanvraag te gaan beoordelen. De Raad kan enkel de 

wettigheid van de bestreden beslissing controleren. De verzoekende partij heeft middels haar nieuwe 

aanvraag alle argumenten welke zij voor de Raad heeft laten gelden kunnen overmaken aan de 

verwerende partij en zij heeft nog bijkomende overtuigingstukken kunnen neerleggen ter staving van 

haar betoog. Het komt aan de verwerende partij toe om deze argumenten en overtuigingsstukken te 

gaan beoordelen. Het indienen van een tweede aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese houdt aldus een gewijzigde omstandigheid in waardoor de 

verzoekende partij niet langer doet blijken van het vereiste actueel belang (cf. in dezelfde zin: RvS 4 

april 2003, nr. 117.943, RvS 14 november 2006, nr. 164.727).  

 

Ter terechtzitting geeft de verzoekende partij zelf aan dat zij geen actueel belang meer heeft bij huidig 

beroep gelet op de latere aanvraag tot verblijf. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk. 
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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. 

 

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 negen april tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


