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 nr. 168 773 van 31 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 april 2014 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 21 maart 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis 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 onontvankelijk verklaard wordt. Deze 

beslissing werd op 26 maart 2014 aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

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 26 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. VAN NIJVERSEEL 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, 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 14 januari 2013 diende verzoekster een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 28 juni 2013 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster. 

 

Op 8 juli 2013 beval de gemachtigde verzoekster, onder een bijlage 13quinquies, het grondgebied te 

verlaten. 
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Op 27 juli 2013 diende verzoekster een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 30 september 2013 weigerde het CGVS opnieuw de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekster. 

 

Op 4 oktober 2013 beval de gemachtigde verzoekster opnieuw, onder een bijlage 13quinquies, het 

grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen. 

 

Op 20 september 2013 trad verzoekster in het huwelijk met de heer A.A.A.M., erkend vluchteling. 

 

Op 12 november 2013 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 28 februari 2014 diende verzoekster een asielaanvraag in voor haar zoon A.M.O., geboren op 26 

december 2013, die op 20 maart 2014 door het CGVS de vluchtelingenstatus werd toegekend. 

 

Op 21 maart 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van verzoekster op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.11.2013 werd 

ingediend door: 

 

Volgens pp: E.B., H. (…) 

ook gekend als: E.B., H. (…) 

 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 06.01.2013 in België zou verblijven, verantwoordt niet dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

Bovendien haalt betrokkene verder geen enkel element van integratie aan en legt zij hiervan ook geen 

enkel stavingstuk voor. Indien betrokkene toch dergelijke bewijzen kan voorleggen, kunnen de 

elementen met betrekking tot de integratie het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek 

conform art. 9, al 2 van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag, ingediend 

op 14.01.2013, werd afgesloten op 28.06.2013 met de beslissing 'Weigering vluchtelingenstatus en 

weigering subsidiaire bescherming' door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, haar betekend op 01.07.2013. Haar tweede aanvraag, ingediend op 29.07.2013, werd 

afgesloten op 30.09.2013 met de beslissing 'Weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 

bescherming' door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, haar betekend 

op 01.10.2013. 

De duur van de procedures - namelijk minder dan zes maanden voor de eerste asielaanvraag en iets 

meer dan twee maanden voor de tweede aanvraag - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden. 
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Betrokkene beweert dat zij omwille van de problemen die ze zou hebben ondervonden in haar land van 

herkomst, zich verplicht zou hebben gezien om Marokko te verlaten. Ze zou onmogelijk kunnen 

terugkeren. Zij legt evenwel geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan 

betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene niet 

zou kunnen terugkeren, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar 

asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. 

 

Betrokkene haalt aan dat zij vlak na haar aankomst kennis zou hebben gemaakt met Dhr. A.A.A.M., met 

wie zij een duurzame relatie zou hebben. Ze zouden op 20.09.2013 gehuwd zijn en zouden 

samenwonen in Schaarbeek. Betrokkene haar echtgenoot zou van Syrische nationaliteit zijn en zou 

door de Belgische asielinstanties op 23.08.2012 de vluchtelingenstatus zijn toegekend. Dhr. M. zou 

momenteel actief werkzoekend zijn, in samenwerking met het OCMW. Betrokkene en haar echtgenoot 

zouden een gezin uitmaken in de zin van artikel 8 van het EVRM. Ze zouden elkaar leren kennen 

hebben kort nadat betrokkene in België zou zijn aangekomen en ze zouden sindsdien een koppel zijn. 

Na verloop van tijd zou betrokkene ingetrokken zijn bij haar partner en ze zouden sinds 02.05.2013 

samenwonen in Schaarbeek. Betrokkene zou in België een familie hebben opgebouwd met een erkend 

vluchteling met wie zij getrouwd zou zijn. Ze zouden onmogelijk hun gezinsleven kunnen genieten in 

Marokko. Betrokkenen zouden ondertussen samen een kindje hebben, dat ook de vluchtelingenstatus 

zal toegekend worden. Ter staving voegt betrokkene een attest gezinssamenstelling dd. 15.10.2013, de 

verblijfstitel van haar partner, een uittreksel van de huwelijksakte dd. 20.09.2013, de huwelijksakte, een 

medisch attest dd. 17.07.2013 betreffende haar toenmalige zwangerschap, een kopie van het 

zwangerschapsboekje en een bewijs afspraak routineonderzoek toe. 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met mijnheer M., dient opgemerkt te worden dat om in 

aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie betrokkene dient te 

voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 10 (bis) / 40bis van de wet van 

15.12.1980.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting wijst verweerder erop dat verzoekster beschikt over een A-kaart sedert 9 maart 2016, 

bijgevolg werpt zij een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek aan belang   

 

Uit de recente informatie verkregen van verweerder op grond van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat verzoekster op 13 januari 2015 een nieuwe aanvraag om machtiging tot 

verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan zij op 9 

maart 2016 werd gemachtigd tot een tijdelijk verblijf (A-kaart) van een jaar.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling slechts 

beroepen voor de Raad brengen als hij doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

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

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037) en moet verzoekster het bestaan van een 

belang aantonen (RvS 13 februari 2015, nr. 230.190). Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering 

volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel 

ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet verzoekster bovendien enig voordeel 

verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. Nu verzoekster reeds over een verblijfsrecht beschikt, dat 

na verlenging kan uitmonden in een definitieve verblijfsmachtiging van onbeperkte duur, ziet de Raad 

niet in welk voordeel de eventuele vernietiging van de bestreden beslissing verzoekster nog zou kunnen 

verschaffen.  

 

Het gegeven dat verzoekster beschikt over een verblijfsrecht dat kan uitmonden in een definitieve 

verblijfsmachtiging voor onbeperkte duur en dat zij aldus het vereiste belang ontbeert, is ter 
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terechtzitting aan een tegensprekelijk debat onderworpen. Verzoekster stelt zich naar de wijsheid te 

gedragen en toont daarmee geen actueel belang aan.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

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 

 

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 eenendertig mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


