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 nr. 235 729 van 30 april 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DEVRIENDT 

Mechelsesteenweg 12/11 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de stad ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 30 december 2019 heeft 

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

burgemeester van de stad Antwerpen van 29 november 2019 tot intrekking van een verblijfsvergunning 

(elektronische vreemdelingenkaart type F). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 januari 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat S. DEVRIENDT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaat M. DAL verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 8 mei 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, als ander familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin 

van haar schoonzus A. K., van Luxemburgse nationaliteit. Op 18 oktober 2019 neemt de gemachtigde 

van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot 

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

(bijlage 20). Deze beslissingen werden per aangetekend schrijven van 29 november 2019, door de 

postdiensten afgestempeld op 2 december 2019, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. 
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1.2 Op 12 november 2019 wordt aan de verzoekende partij een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (F kaart), geldig van 8 november 2019 tot 8 november 2024, afgegeven. 

 

1.3 Op 29 november 2019 stelt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen 

(hierna ook: de gemachtigde) een schrijven op betreffende de intrekking van de verblijfsvergunning 

(elektronische vreemdelingenkaart type F). Dit is de bestreden beslissing, die door middel van een door 

de postdiensten op 2 december 2019 afgestempeld aangetekend schrijven aan de verzoekende partij 

ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Betreft: intrekking verblijfsvergunning 

 

Geachte heer B(...) E(...) 

 

Op 12 november 2019 werd u in het bezit gesteld van een elektronische vreemdelingenkaart type F 

nadat u op 8 mei 2019 een aanvraag tot gezinshereniging op basis van artikel 47/2 van de 

vreemdelingenwetgeving indiende. 

 

Uit nazicht blijkt dat deze elektronische vreemdelingenkaart type F onterecht werd afgeleverd, 

aangezien de dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) op 18 oktober 2019 deze 

aanvraag weigerde door middel van een bijlage 20. 

 

De afgifte van de op 12 november 2019 verworven F-kaart dient als manifest onwettige 

bestuurshandeling te worden beschouwd, hetgeen volgens vaste rechtspraak van de Raad van State te 

allen tijde kan worden ingetrokken. 

 

Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wetsbepaling die de intrekking toelaat, kan een onregelmatige 

rechtshandeling die rechten doet ontstaan enkel op rechtsmatigheidsgronden worden ingetrokken, hetzij 

binnen de termijn bepaald voor het instellen van een annulatieberoep en, indien een ontvankelijk 

annulatieberoep is ingesteld, tot de sluiting van de debatten, hetzij te allen tijde als die handeling door 

bedrog is uitgelokt of door een zodanige onrechtmatigheid is aangetast dat zij voor onbestaande moet 

worden gehouden (cf. RvS 19 januari 1993, nr. 41.632; RvS 9 juni 1993, nr. 43.256; RvS 28 juni 2001, 

nr. 97.215; RvS 11 september 2001, nr. 98.800; RvS 6 mei 2002, nr. 106.389; RvS 1 oktober 2002, nr. 

110.799; RvS 19 november 2002, nr. 112.635; RvS 23 februari 2004, nr. 128.425; RvS 15 juni 2004, nr. 

132.404; RvS 25 september 2006, nr. 162.676). 

 

Daar waar de elektronische verblijfskaart type F toch werd afgeleverd, kan deze slechts de waarde 

hebben van een instrumentum dat niet onderbouwd is door een negotium. Uit het feit dat de gemeente 

een materiële vergissing beging, kunnen geen rechten worden geput. 

 

Uw huidige elektronische vreemdelingenkaart type F wordt dan ook ingetrokken. Gelieve deze binnen te 

brengen bij het loket vreemdelingenzaken. (...)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid van 

het beroep op, aangezien het schrijven van 29 november 2019 volgens haar geen aanvechtbare 

rechtshandeling is. 

 

Zij zet in haar nota met opmerkingen in dit verband het volgende uiteen: 

 

“Het beroep tegen het schrijven waarin de afname van de F-kaart van verzoeker werd medegedeeld is 

onontvankelijk, daar het geen aanvechtbare handeling is.  De inhoud van dit schrijven vormt louter de 

bevestiging van het feit dat de F-kaart die aan verzoeker werd afgegeven, wordt afgenomen.  De inhoud 

van dit schrijven brengt geen wijziging aan in de verblijfstoestand van verzoeker. 

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens de artikelen 39/2, §2 en 39/82, §1, 1e lid van de Wet van 

15 december 1980, een beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp hebben.  Desbetreffend dient voor 

het begrip ‘beslissing’ teruggegrepen te worden naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

contentieux aan geeft (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001,83).  Aldus dient onder ‘beslissing’ of 
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‘bestuurshandeling’ te worden verstaan een handeling waarbij wordt beoogd een wijziging aan te 

brengen in de bestaande rechtstoestand van de betrokkene. 

 

Dit is in casu niet het geval.  Het in casu betreffende schrijven doet geen uitspraak omtrent de 

ontvankelijkheid of gegrondheid van welke verblijfsaanvraag van verzoeker ook, noch over het 

verblijfsrecht van verzoeker, en brengt aldus geen wijzigingen in de bestaande rechtstoestand van 

verzoeker teweeg.  Het schrijven bevestigt enkel dat de F-kaart wordt afgenomen, omdat deze in de 

eerste plaats onterecht werd afgeleverd.   

 

Aldus is het schrijven dd. 29 november 2019 geen voor vernietiging vatbare bestuurshandeling. 

 

Zodoende is de vordering van verzoeker niet ontvankelijk aangezien verzoeker de vernietiging van het 

schrijven van 29 november 2019 – die hij ten onrechte als ‘beslissing’ bestempelt – vordert, en 

aangezien het beroep niet gericht is tegen een uitvoerbare administratieve rechtshandeling. 

 

Verwerende partij verwijst naar een eerder arrest van de Raad dd. 25 maart 2019 (arrest nr. 218 785), 

waarin aldus geoordeeld werd.” 

 

2.2.1 Uit artikel 39/1, § 1, tweede 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) blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bevoegd is om 

kennis te nemen “van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met 

toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen”.  

 

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 de libellering van het 

voormelde artikel 39/1, tweede lid is overgenomen van het artikel 30, § 2, tweede lid van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State zoals het op dat moment luidde. Voor de draagwijdte van 

dit artikel kan volgens de wetgever derhalve worden verwezen naar de interpretatie van de voornoemde 

voor de Raad van State geldende bepaling (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 51-2479/001, 92-93). 

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State is een aanvechtbare rechtshandeling een van een 

bestuur uitgaande eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die rechtsgevolgen doet 

ontstaan voor de bestuurde of die belet dat dergelijke rechtsgevolgen tot stand komen (zie onder meer 

RvS 13 juli 2015, nr. 231.935 en RvS 22 oktober 2007, nr. 175.999; cf. J. BAERT en G. DEBERSAQUES, 

Raad van State. Afdeling Administratie. 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve Rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 1996, p. 26, nrs. 6-8). Het gaat met andere woorden om een individuele 

rechtshandeling die gericht is op de wijziging van een bestaande rechtstoestand of die integendeel erop 

gericht is een wijziging in die rechtstoestand te beletten (RvS 22 augustus 2006, nr. 161.910). Materiële 

handelingen, met name administratieve maatregelen die geen rechtsgevolgen hebben en die geen 

onmiddellijk nadeel kunnen berokkenen omdat de rechtstoestand er niet door wordt gewijzigd, zijn niet 

voor vernietiging vatbaar (cf. J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Afdeling Administratie. 2. 

Ontvankelijkheid, in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nr. 14, p. 29-30). 

 

2.2.2 In casu duidt de verzoekende partij een schrijven van de gemachtigde van de burgemeester van 

de stad Antwerpen van 29 november 2019 aan als bestreden beslissing. In dit schrijven wordt 

aangegeven dat de verzoekende partij op 12 november 2019 in het bezit werd gesteld van een 

elektronische vreemdelingenkaart type F, nadat zij op 8 mei 2019 een aanvraag tot gezinshereniging op 

basis van artikel 47/2 van de vreemdelingenwet indiende. Vervolgens wordt gesteld dat uit nazicht blijkt 

dat deze elektronische vreemdelingenkaart type F onterecht werd afgeleverd, aangezien de Dienst 

Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) op 18 oktober 2019 deze aanvraag weigerde door 

middel van een bijlage 20. Volgens de gemachtigde moet de afgifte van de op 12 november 2019 

verworven F-kaart als manifest onwettige bestuurshandeling worden beschouwd, hetgeen volgens vaste 

rechtspraak van de Raad van State te allen tijde kan worden ingetrokken. Hierna volgt een uiteenzetting 

met betrekking tot en een verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State. De gemachtigde stelt 

verder dat, daar waar de elektronische verblijfskaart type F toch werd afgeleverd, deze slechts de 

waarde kan hebben van een instrumentum dat niet onderbouwd is door een negotium, en dat uit het feit 

dat de gemeente een materiële vergissing beging, geen rechten kunnen worden geput. De gemachtigde 

besluit dat de elektronische vreemdelingenkaart type F dan ook wordt ingetrokken en de verzoekende 

partij wordt gevraagd deze binnen te brengen bij het loket vreemdelingenzaken. 
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In het licht van de door de verwerende partij opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid stelt zich dan 

ook de vraag of dit schrijven van 29 november 2019 rechtsgevolgen heeft of de rechtstoestand van de 

verzoekende partij onmiddellijk en rechtstreeks nadelig heeft beïnvloed. 

 

Ter terechtzitting van 5 maart 2020 wijst de waarnemend voorzitter de verzoekende partij uitdrukkelijk 

op de in de nota met opmerkingen geformuleerde exceptie van onontvankelijkheid, omdat de bestreden 

beslissing volgens de verwerende partij geen aanvechtbare rechtshandeling uitmaakt. De verzoekende 

partij verwijst in antwoord hierop slechts naar haar verzoekschrift. De Raad stelt echter vast dat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift niet ingaat op de vraag of de bestreden beslissing al dan niet 

een aanvechtbare rechtshandeling uitmaakt. Ook heeft de verzoekende partij ervoor gekozen om geen 

synthesememorie in te dienen, ook al had zij hiertoe na ontvangst van de nota met opmerkingen, 

overeenkomstig artikel 39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet, de mogelijkheid.  

 

2.2.3 Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 8 mei 2019 inderdaad een 

aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) indiende, 

als ander familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin van haar schoonzus A. K., van 

Luxemburgse nationaliteit. Het betreft aldus een aanvraag op grond van de artikelen 47/1, 2° juncto 47/2 

van de vreemdelingenwet.  

 

Vervolgens blijkt uit het administratief dossier dat deze aanvraag op 18 oktober 2019 door de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

inderdaad werd geweigerd, door middel van een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Ondanks deze weigering ging de stad 

Antwerpen, blijkens de bestreden beslissing op 12 november 2019 en per materiële vergissing, toch 

over tot de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (elektronische 

vreemdelingenkaart type F). 

 

De Raad wijst erop dat de afgifte van een verblijfskaart slechts een declaratoir en dus geen constitutief 

karakter heeft. Dit houdt onder meer in dat uit de afgifte van een dergelijke kaart niet volgt dat het verblijf 

van de betrokkene als legaal kan worden aangemerkt (RvS 15 januari 2014, nr. 226.065; 

RvS 5 januari 2012, nr. 271.116). Hieruit volgt tevens dat het louter afnemen van een per vergissing 

uitgereikte verblijfskaart – die niet wordt onderbouwd door een onderliggend verblijfsrecht – slechts een 

materiële handeling betreft die op zichzelf geen rechtsgevolgen heeft. Zoals in de bestreden beslissing 

ook uitdrukkelijk wordt aangegeven, heeft de afgeleverde F kaart in casu slechts de waarde van een 

instrumentum dat niet is onderbouwd door een negotium. De op 12 november 2019 afgeleverde 

verblijfskaart vormt namelijk niet de veruiterlijking van een onderliggend verblijfsrecht. Het op 8 mei 

2019 aangevraagde recht op verblijf van meer dan drie maanden dat desgevallend de afgeleverde 

verblijfskaart had kunnen onderbouwen, werd immers reeds op 18 oktober 2019 door de bevoegde 

overheid geweigerd door middel van een bijlage 20. 

 

Gelet op het bovenstaande kan de Raad slechts vaststellen dat de in de bestreden beslissing vervatte 

mededeling op zich geen wijziging in de rechtstoestand van de verzoekende partij teweegbrengt, zodat 

er geen sprake is van een aanvechtbare rechtshandeling. Aangezien de verzoekende partij geen enkel 

concreet betoog heeft gevoerd aangaande de opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid, kan zij aan 

de vaststellingen van de Raad geen afbreuk doen. De exceptie van de verwerende partij wordt 

bijgetreden. 

 

Bijkomend en ten overvloede – de onderstaande vaststellingen doen immers hoe dan ook geen afbreuk 

aan het niet-aanvechtbaar karakter van de bestreden beslissing – wijst de Raad nog op het volgende.  

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij meermaals dat zij de bestreden beslissing op 18 

december 2019 heeft ontvangen, “na het verstrijken van een eventueel mogelijk in te dienen 

annulatieberoep”.  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet kan voorhouden geen kennis te hebben 

gehad van de voormelde weigeringsbeslissing van 18 oktober 2019. Uit de bestreden beslissing zelf 

blijkt reeds dat de bijlage 20 van 18 oktober als bijlage aan het schrijven van 29 november 2019 was 

gevoegd. De verzoekende partij geeft in haar verzoekschrift (in de uiteenzetting van haar enig middel) 

ook zelf aan dat zij de bijlage 20 heeft ontvangen, aangezien zij stelt dat haar kennis van het 

Nederlands beperkt is, zodat zij de bijlage 20 niet op haar merites kon beoordelen. 
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De Raad stelt verder vast dat uit het administratief dossier blijkt dat zowel de bijlage 20 van 

18 oktober 2019 als de bestreden beslissing van 29 november 2019 door middel van een door de 

postdiensten op 2 december 2019 afgestempeld aangetekend schrijven aan de verzoekende partij ter 

kennis werden gebracht. De akte van kennisgeving van de voormelde bijlage 20 is weliswaar gedateerd 

op 29 november 2019, maar erop wordt aangegeven dat deze aangetekend werd verzonden. Deze akte 

van kennisgeving maakt samen met de bestreden beslissing van 29 november 2019 en het bewijs van 

de aangetekende zending met poststempel van 2 december 2019, stuk 8 van het administratief dossier 

uit. Dit stuk wordt in de inventaris omschreven als “Akte van kennisgeving dd. 29 november 2019 + 

schrijven van gemachtigde van verwerende partij dd. 29 november 2019 + bewijs van aangetekende 

zending dd. 2 december 2019”. Op basis van de gegevens die blijken uit het administratief dossier, moet 

dan ook worden aangenomen – zoals de verwerende partij ook stelt in haar nota met opmerkingen – dat 

de verzoekende partij door middel van dezelfde aangetekende zending kennis heeft gekregen van 

zowel de beslissing van 18 oktober 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten als de bestreden beslissing van 29 november 2019 tot intrekking 

van de op 12 november 2019 afgegeven verblijfskaart. Uit het administratief dossier blijkt geenszins, en 

dit wordt ook niet beweerd door de verwerende partij in haar nota met opmerkingen, dat de bijlage 20 

van 18 oktober 2019 reeds op een eerder moment aan de verzoekende partij ter kennis was gebracht. 

 

Overeenkomstig artikel 39/57, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet is de beroepstermijn tegen de 

voormelde bijlage 20 van 18 oktober 2019 dan ook slechts beginnen lopen op 5 december 2019, om te 

eindigen op 3 januari 2020. Zelfs als de verzoekende partij de voormelde aangetekende zending van 

2 december 2019 in werkelijkheid slechts op 18 december 2019 zou hebben ontvangen, beschikte zij 

nog over meer dan de helft van de termijn om een annulatieberoep bij de Raad in te dienen tegen de 

voormelde bijlage 20 van 18 oktober 2019. 

 

In de mate dat de verzoekende partij aldus wenst voor te houden dat zij de bestreden beslissing slechts 

heeft ontvangen nadat de termijn om een annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) van 18 

oktober 2019 reeds was verstreken, mist haar betoog feitelijke en juridische grondslag. Dat de 

verzoekende partij op 30 december 2019 slechts een annulatieberoep heeft ingediend tegen de thans 

bestreden beslissing en heeft nagelaten op dat of een ander moment een annulatieberoep in te dienen 

tegen de voormelde bijlage 20 – waarin beslissingen zijn vervat die wél rechtsgevolgen in het leven 

roepen en aldus aanvechtbaar zijn –, is enkel het gevolg van haar eigen keuze en handelen. 

 

2.3 Het beroep is onontvankelijk. 

 

3. 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 30 april tweeduizend twintig 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 


