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 nr. 226 653 van 26 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten van 24 juni 2019. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. VANTIEGHEM en van attaché 

K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 januari 2018 dient de verzoekende partij een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar zus, die de Britse nationaliteit bezit. Op 4 juli 

2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Op 20 juli 2018 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar zus, die de Britse nationaliteit bezit. Op 17 
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januari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad vernietigt met arrest nr. 223 853 van 10 

juli 2019 voormelde beslissing. 

 

Op 9 maart 2019 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar zus, die de Britse nationaliteit bezit. Op 24 juni 

2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

De Raad dient er ambtshalve op te wijzen dat de in casu bestreden beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden een miskenning inhoudt van het gezag van gewijsde dat kleeft aan het 

arrest nr. 223 853 van 10 juli 2019 waarbij een inhoudelijk identieke beslissing werd vernietigd. Deze 

vaststelling volstaat om de in casu bestreden beslissing van de gemachtigde van 24 juni 2019 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden te vernietigen (cf. A. WIRTGEN, Raad van State, I. 

afdeling administratie, Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen, Brugge, die Keure, 2004, 

175-181). Het niet respecteren van het gezag van gewijsde is immers een onwettigheid die de openbare 

orde raakt (cf. RvS 8 juli 1982, nr. 22.446; RvS 3 februari 2004, nr. 127.697). 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten van 24 juni 2019 wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


