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 nr. 232 695 van 17 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, van 28 november 2016 om de afgifte van 

de F-kaart als onbestaande te beschouwen.  

 

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 18 januari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 190 521 van 8 augustus 2017 

waarbij de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt ingewilligd en de vordering tot schorsing wordt verworpen.  

 

Gezien het verzoek tot voortzetting ingediend op 17 augustus 2017.  

 

Gelet op de beschikking van 6 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

De verzoeker verklaarde op 7 december 2005 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg diezelfde dag de 

erkenning van de hoedanigheid als vluchteling aan.  

 

Op 5 januari 2006 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). 

 

Op 10 januari 2006 diende de verzoeker een dringend beroep in bij het Commissariaat-Generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Op 30 maart 2006 besloot de commissaris-generaal dat verder onderzoek noodzakelijk was.  

 

Op 20 januari 2009 werd de verzoeker veroordeeld door de correctionele rechtbank te Leuven tot een 

gevangenisstraf van 3 jaar, als dader of mededader bij mensenhandel en bendevorming.  

 

Op 18 maart 2009 weigerde de adjunct-commissaris-generaal uiteindelijk de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoeker. Tegen deze beslissing diende de verzoeker een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest nr. 26 093 d.d. 20 

april 2009 weigerde de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

Op 18 mei 2009 diende de verzoeker een cassatieberoep in bij de Raad van State tegen het arrest nr. 

26 093 d.d. 20 april 2009. Bij beschikking nr. 4.578 d.d. 24 juni 2009 verklaarde de Raad van State het 

beroep niet-toelaatbaar.  

 

Op 16 november 2009 leverde de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een Ministerieel Besluit 

tot terugwijzing af aan de verzoeker. Tegen dit besluit diende de verzoeker een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad. Bij arrest nr. 64 291 d.d. 30 juni 2011 verwierp de Raad het 

annulatieberoep.  

 

Inmiddels, op 8 december 2009, diende de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

vreemdelingenwet).  

 

Op 25 januari 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een bevel 

om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies).  

 

Op 25 november 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

de aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

ongegrond. Op diezelfde dag werd ten aanzien van de verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) getroffen.  

 

De verzoeker diende op 18 januari 2011 een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 24 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater).  

 

Op 24 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar 

de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.  

 

Op 14 maart 2013 legde de verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoonst af met zijn partner, 

van Belgische nationaliteit.  

 

Op 15 november 2013 diende de verzoeker een aanvraag in van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, als partner in een duurzame relatie met een Belgische.  

 

Op 14 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende de weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen deze beslissing diende de 

verzoeker een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. Bij arrest nr. 131 119 d.d. 9 oktober 2014 

verwierp de Raad het annulatieberoep, behoudens voor wat de bevelscomponent betrof, welke 

vernietigd werd.  
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Op 24 oktober 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging opnieuw een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). Ook tegen deze beslissing diende de verzoeker een beroep tot nietigverklaring 

in bij de Raad. Bij arrest nr. 146 789 d.d. 29 mei 2015 verwierp de Raad het annulatieberoep.  

 

Op 24 november 2015 diende de verzoeker een tweede aanvraag in van de verblijfskaart als familielid 

van een Unieburger, opnieuw als partner in een duurzame relatie met een Belgische.  

 

Op 8 april 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging een beslissing houdende de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden 

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

 

Op 27 april 2016 diende de verzoeker een derde aanvraag in van de verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger, wederom in functie van zijn Belgische partner.  

 

Op 2 november 2016 werd de verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart.  

 

Op 28 november 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij het afleveren van deze F-kaart als onbestaande 

wordt beschouwd. Dit is de thans bestreden beslissing.  

 

De verzoeker nam op 16 december 2016 kennis van de bestreden beslissing, die als volgt is 

gemotiveerd: 

 

“(…) 

Mijnheer F., A. 

Overwegende dat u op 15.11.2009 het voorwerp heeft uitgemaakt van een ministerieel 

terugwijzingsbesluit dat (op dezelfde dag) in werking is getreden en dat op 11.03.2011 aan u betekend 

werd; 

Overwegende dat een ministerieel terugwijzingsbesluit, krachtens de artikelen 26 en 46 bis van de wet 

van 15/12/1980, een verbod gedurende tien jaar het Rijk binnen te komen omvat en voor het bestuur 

bijgevolg een obstakel vormt om u tot een verblijf toe te laten, zolang deze terugwijzingsmaatregel niet 

opgeschort of opgeheven werd of de termijn van 10 jaar niet verstreken is (cf. Raad van State, arrest nr. 

218401 van 9 maart 2012) ; 

Overwegende dat een aanvraag tot opheffing of schorsing van het ministerieel terugwijzingsbesluit pas 

zal kunnen worden ingediend nadat het uitgevoerd is, en dit vanuit het buitenland (bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post), overeenkomstig artikel 46bis van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen; 

Overwegende dat u geen enkele aanvraag tot opheffing of schorsing van het ministerieel 

terugwijzingsbesluit, overeenkomstig artikel 46bis, ingediend heeft ; 

Bijgevolg kon, in het kader van de gezinshereniging geen verblijfsaanvraag (bijlage 19ter) worden 

ingediend en al zeker geen verblijfsrecht worden erkend. 

Het afleveren van de F-kaart, ten gevolge van de onterecht ingediende aanvraag bijlage 19ter, is een 

zodanige grove en manifeste onregelmatigheid dat het feitelijk bestaan van de kaart op zich mag 

genegeerd worden. De handeling van afgifte van de F-kaart dient als onbestaande te worden 

gekwalificeerd, betrokkene kan er geen rechten aan ontlenen. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoeker diende op 4 augustus 2017 een verzoek in om, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, 

voorlopige maatregelen te vorderen in toepassing van artikel 39/85 van vreemdelingenwet die erop 

gericht zijn de vordering tot schorsing van de bestreden beslissing versneld te behandelen. 

 

Bij ’s Raads arrest nr. 190 521 van 8 augustus 2017 werd deze vordering tot het horen bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingewilligd en werd de vordering tot 

schorsing verworpen. 

 

De verzoeker heeft tijdig een verzoek tot voorzetting ingediend. 
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2.2. De verzoeker heeft een synthesememorie neergelegd.  

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie “behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 (van de vreemdelingenwet)”.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen, bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet, voor 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, 2005-06, 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).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (zie onder meer: RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Een verzoeker beschikt 

over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: hij dient door de bestreden 

administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker en actueel nadeel te lijden en de 

eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet hem tevens een direct, 

persoonlijk, wettig, zeker en actueel voordeel verschaffen.  

 

Het belang waarvan een verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen 

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

kan weliswaar evolueren, maar de verzoeker moet minstens aannemelijk maken dat de vernietiging hem 

een concreet voordeel oplevert.  

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang, komt het de verzoeker toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

In de beschikking van de Raad van 6 januari 2020 werd aan de beide partijen de volgende vraag 

gesteld:  

 

“Bovendien vraagt de Raad aan beide partijen om met toepassing van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet, alle inlichtingen en bescheiden over te maken aan de Raad met betrekking tot de 

actuele situatie van de verzoekende partij, die mogelijks een gevolg kunnen hebben voor de 

behandeling van het huidig beroep, meer bepaald of de verzoekende partij zich nog op het Belgische 

grondgebied bevindt en of zij ondertussen desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

statuutwijziging”.  

 

In antwoord op deze vraag heeft de verweerder op 20 januari 2020 een aantal stukken overgemaakt 

waaruit blijkt dat de verzoeker op 15 mei 2019 in het bezit werd gesteld van een F-kaart, geldig tot 14 

mei 2024, en die werd verkregen ingevolge een op 13 november 2018 ingediende aanvraag om 

gezinshereniging met verzoekers Belgische partner. De verzoeker beschikt thans dus over een 

verblijfsrecht als familielid van een Belg (cf. artikel 40ter van de vreemdelingenwet). Dit wordt ter 

terechtzitting door geen van de partijen betwist.  

 

Het blijkt en het staat buiten betwisting dat de verzoeker inmiddels een verblijfsrecht heeft verkregen. De 

thans bestreden beslissing houdt in dat de afgifte van een eerdere F-kaart van 2 november 2016 als 

onbestaande moet worden gehouden. Thans werd de verzoeker, ingevolge een recente 

verblijfsaanvraag van 13 november 2018, echter opnieuw in het bezit gesteld van een F-kaart. Bijgevolg 

komt het voor dat de eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing de verzoeker in de gegeven 

omstandigheden niet langer een voordeel kan opleveren.  

 

Gevraagd naar het actueel belang bij het beroep, gelet op het nadien verkregen verblijfsrecht, geeft de 

advocaat van de verzoeker ter terechtzitting aan zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. De 

advocaat van de verweerder stelt hieraan niets toe te kunnen voegen.  
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Uit wat voorafgaat volgt dat de verzoeker niet heeft aangetoond dat hij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een actueel belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing (RvS 30 

oktober 2000, nr. 90.617).  

 

Ambtshalve dient derhalve te worden vastgesteld dat het beroep onontvankelijk is bij gebrek aan het 

rechtens vereiste belang.  

 

4. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 zeventien februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


