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 nr. 186 964 van 18 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

19 december 2016 in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind Lays 

HAMIK, 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 18 november 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

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 24 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 februari 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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 28 september 2016 dient de verzoekster een asielaanvraag in bij de Belgische overheden.  

 

Nadat vingerafdrukkenonderzoek via Eurodac had uitgewezen dat de verzoekster op 26 september 

2015 in Noorwegen een asielaanvraag heeft ingediend, richten de Belgische autoriteiten op 7 november 

2016 een verzoek tot terugname aan de Noorse autoriteiten in toepassing van artikel 18.1. b) van de 

Verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van 

de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 

een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
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staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin-III-verordening). Op  12 november 

2016 stemmen de Noorse autoriteiten uitdrukkelijk in met de terugname. 

 

Op 18 november 2016 beslist de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Het betreft de bestreden beslissing. Zij werd, onder de vorm van een bijlage 26quater, aan de 

verzoekster ter kennis gebracht op 18 november 2016 en is als volgt gemotiveerd:  

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw, die verklaart te heten: 

 

naam : L. alias S. (DE) alias A. (HU)  

voornaam : H. alias J. (HU) 

geboortedatum : 26.03.1998 alias 26.03.1996 (DE) alias 23.03.1995 (HU) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Marokko alias Algerije (DE) 

 

die een asielaanvraag heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan NOORWEGEN 

toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 18(1)b 

van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003. 

De betrokkene, die staatsburger van Marokko verklaart te zijn,  vroeg op 28.09.2016 asiel in België 

samen met haar op 28.01.2016 in het Noorse Elverum geboren zoontje. Volgens de betrokkene heeft 

haar zoon de Syrische nationaliteit. De betrokkene legde een op 02.11.2015 afgegeven uittreksel uit het 

geboorteregister van Marokko en een op 04.04.2016 te Noorwegen afgegeven geboorteakte van haar 

zoon voor.  

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 18.04.2015 en 

30.05.2015 vanwege illegale binnenkomst werden geregistreerd in respectievelijk Griekenland en 

Hongarije en dat de betrokkene voorafgaand aan haar asielaanvraag in België op 30.05.2015 asiel 

vroeg in Hongarije, op 02.07.2015 in Duitsland en op 26.09.2015 in Noorwegen.  

De betrokkene werd gehoord op 03.10.2016 en verklaarde dat ze op 28.01.2015 van Marokko naar 

Turkije reisde. Vanuit Turkije reisde ze het grondgebied van de lidstaten binnen via Griekenland. 

Vervolgens reisde ze via Macedonië en Servië naar Hongarije en verder naar Duitsland. Na een verblijf 

van twee à drie maanden vervolgde ze haar weg naar Zweden vanwaar ze na een verblijf van een week 

in een opvangcentrum in Malmö verder trok naar Noorwegen. Begin september 2016 verliet ze 

Noorwegen en reisde ze per bus naar België. De betrokkene bevestigde dat ze asiel vroeg in Duitsland 

en Noorwegen en stelde dat in Hongarije enkel haar vingerafdrukken werden geregistreerd. Ze voegde 

toe dat in Duitsland en Noorwegen nog geen beslissing volgde inzake haar aanvraag.  

De betrokkene verklaarde een in België verblijvende familielid (nicht) te hebben. Verder maakte ze 

gewag van twee tantes in respectievelijk Frankrijk en Zwitserland. 

De betrokkene stelde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat ze hoorde dat in België de 

mensenrechten worden gerespecteerd. De betrokkene uitte verzet tegen een overdracht aan 

Noorwegen omdat de Noorse instanties haar kind van haar wilden afnemen omdat ze te jong was.  

De Duitse instanties deelden op 20.10.2016 mee dat ze op 14.07.2015 een verzoek voor de terugname 

van de betrokkene richtten aan Hongarije, dat bij ontstentenis van antwoord verantwoordelijk werd. Op 

31.01.2016 werd Hongarije ingelicht dat de betrokkene was verdwenen met onbekende bestemming.  

De Hongaarse instanties deelden op 04.11.2016 mee dat ze geen verzoek voor terugname van de 

betrokkene ontvingen van Noorwegen, dat derhalve met toepassing van artikel 23(3) van Verordening 

604/2013 verantwoordelijk werd.  

Op 07.11.2016 werd een verzoek voor terugname gericht aan de Noorse instanties, die op 12.11.2016 

op grond van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek voor terugname van 

de betrokkene en haar zoontje. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden 

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel 
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risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 

Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn 

aan de situatie van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM 

tevens oordeelde dat de omstandigheden in het kader van de Dublin-Verordening de ontvangende 

lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 

van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). 

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het  Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, 

wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke 

appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven 

kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013.  

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele 

tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke 

lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op 

grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat ze door een overdracht aan 

Noorwegen een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending 

zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

De Noorse instanties stemden op 12.11.2016 in met de terugname van de betrokkene met toepassing 

van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013  : "De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een 

verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend of 

die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 

bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook artikel 18(2), §1 van Verordening 

604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van het verzoek af". Dit 

betekent dat de  Noorse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van haar verzoek 

zullen kunnen aanvatten. De Noorse instanties zullen dit verzoek tot internationale bescherming 

onderzoeken en afronden en de betrokkene niet verwijderen naar haar land van herkomst of land van 

gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale 

bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Noorwegen in haar hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen.  

Noorwegen is geen lidstaat van de Europese Unie, maar is door een in 2001 met de Europese 

Gemeenschap afgesloten overeenkomst partij bij het "Dublin-acquis". Noorwegen ondertekende de 

Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens (EVRM).  Er moet dan ook van worden uitgegaan dat Noorwegen het beginsel van non-

refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en 

het EVRM nakomt. De Noorse instanties kennen, net als België, bescherming toe aan personen, die 

voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Op basis van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de 
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eerder door de betrokkene in Noorwegen ingediende asielaanvraag niet op een gedegen wijze aan de 

bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

Zoals reeds boven vermeld uitte de betrokkene verzet tegen een overdracht aan Noorwegen omdat de 

Noorse instanties haar kind van haar wilden afnemen omdat ze te jong werd geacht. Hieromtrent 

wensen we te benadrukken dat de betrokkene geen enkel element aanbrengt die haar verklaringen 

staven of die toelaten de gegrondheid van haar bewering te beoordelen. uitte verzet tegen een 

overdracht aan Noorwegen omdat de Noorse instanties haar kind van haar wilden afnemen omdat ze te 

jong was. Verder dient te worden opgemerkt dat de tussenkomst van diensten voor kind- of 

jeugdbescherming op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling impliceren. 

De betrokkene verder maakte tijdens haar verhoor geen gewag van andere ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens haar verblijf in Noorwegen die door haar  als een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of 

die volgens haar wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

EU-Handvest. Ze stelde dat ze in Noorwegen vier maanden in een opvangcentrum en zeven maanden 

in een sociale woning verbleef. 

Betreffende het in België verblijvende familielid - een nicht - merken we op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende nicht van  de betrokkene kan ten 

overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in artikel 2,g) 

van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde  artikels in dit geval niet van 

toepassing zijn. Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen 

van Verordening 604/2013 merken we op dat de loutere aanwezigheid van familieleden op zich niet leidt 

tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2014. Artikel 16(1) 

bepaalt dat de lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of ouder indien, 

wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge 

leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of indien dat kind, 

die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. In het geval van de betrokkene betreft het een 

nicht en geen kind, broer, zus of ouder wat betekent dat artikel 16(1) niet toepasbaar is.   

De betrokkene stelde geen gezondheidsproblemen te kennen. Ze maakte ook geen melding van 

problemen inzake de gezondheid van haar zoontje. We merken op dat de betrokkene tot heden in het 

kader van haar asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende haar gezondheid of die van haar kind een overdracht aan Noorwegen 

zouden verhinderen of dat de betrokkene of haar kind door overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 

vanwege redenen van gezondheid een reëel risico zouden lopen op blootstelling aan omstandigheden 

die een schending vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Er zijn tevens 

geen aanwijzingen dat de betrokkene en haar kind in Noorwegen niet de nodige bijstand en zorgen 

zullen verkrijgen. De Noorse autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden 

gesteld van de overdracht van betrokkene. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat niet aannemelijk werd 

gemaakt dat de betrokkene door een overdracht aan Noorwegen een reëel risico loopt op blootstelling 

aan omstandigheden, die een inbreuk vormen op  artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest.  

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt besloten dat er geen grond is voor de behandeling van 

de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van Verordening 

604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, die 

aan de Noorse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel  18(1)b van Verordening 604/2013.  

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

  

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient zij zich aan te bieden bij de 

bevoegde Noorse instanties.” 

 

Op 17 januari 2017 vertrekt de verzoekster, samen met haar minderjarige zoon, naar Noorwegen in het 

kader van haar Dublin-dossier. 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) brengen als deze doet 

blijken van een benadeling of een belang.  

 

Het ‘belang’ wordt door de wet niet omschreven. De wetgever heeft aan de Raad de zorg gelaten om 

dat begrip inhoud te geven met dien verstande dat hij hiertoe kan teruggrijpen naar de interpretatie zoals 

de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, aan dit wettelijk begrip geeft. Dienvolgens kan voor de 

interpretatie van de verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke 

thans bij de Raad van State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117).  

 

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

actueel en geoorloofd zijn (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 de verzoekster blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen 

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

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

haar nog een concreet voordeel oplevert. 

 

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

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

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

 

In de beschikking van 24 januari 2017 werd aan de 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 

statuutswijziging.”  

 

De verzoekster heeft op deze vraag niet schriftelijk gereageerd. De verweerder heeft op 1 februari 2017 

een stuk overgemaakt waaruit blijkt dat de verzoekster en haar zoontje op 17 januari 2017 vrijwillig en 

op zelfstandige basis zijn vertrokken naar Noorwegen (Oslo) in het kader van het voorliggende Dublin-

dossier. Ter terechtzitting bevestigt de raadsvrouw van de verzoekster dit vrijwillige vertrek.  

 

Nu de verzoekster en haar zoontje vrijwillig teruggekeerd zijn naar Noorwegen in het kader van de thans 

bestreden Dublinoverdracht, rijst de vraag welke benadeling of welk belang zij thans nog hebben bij de 

eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing en in hoeverre deze vernietiging hen in de 

actuele omstandigheden nog een voordeel kan opleveren. Er dient immers te worden opgemerkt dat de 

thans bestreden beslissing er net toe strekt de verzoekster aan te manen zich met haar zoontje bij de 

Noorse overheden aan te bieden aangezien deze overheden op grond van de Dublin-III-Verordening 

bevoegd zijn om het verzoek om internationale bescherming te behandelen. Daar de verzoekster op 17 

november 2017 met haar zoontje vrijwillig is vertrokken naar Noorwegen, dient dus te worden 

vastgesteld dat zij voor zichzelf en voor haar zoontje, na het instellen van de onderhavige vordering, 

heeft besloten om de bestreden beslissing op vrijwillige en zelfstandige wijze uit te voeren.  

 

Ter terechtzitting werd aan de raadsvrouw van de verzoekster gevraagd om uiteen te zetten welk belang 

de verzoekster bij het onderhavige beroep meent te hebben in het licht van het vrijwillig vertrek naar 
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Noorwegen.  De raadsvrouw van de verzoekster geeft hierop te kennen dat zij zich omtrent het actueel 

belang gedraagt naar de wijsheid van de Raad, waarna zij echter ook meteen erkent dat er geen belang 

meer is.  

 

Nu de verzoekster en haar zoontje vrijwillig zijn teruggekeerd naar het land dat blijkens de bestreden 

beslissing overeenkomstig de criteria van de Dublin-III-Verordening bevoegd is voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming, stelt de Raad ambtshalve vast dat zij thans geen nadeel 

meer ondervindt van de bestreden beslissing dat zij uit de vernietiging van deze beslissing ook geen 

concreet voordeel meer kan halen. Ter terechtzitting wordt op geen enkele wijze aangegeven wat het 

actueel belang zou zijn bij de eventuele nietigverklaring.  

 

De Raad benadrukt dat het de verzoekster toekomt, wanneer haar belang op grond van relevante 

gegevens in vraag wordt gesteld, daarover een standpunt in te nemen en het actuele karakter van haar 

belang aan te tonen (cf. RvS 18 december 2012, nr. 221.810). In casu worden echter geen nuttige 

gegevens ter beoordeling aangevoerd die kunnen aantonen dat de verzoekster in de concrete  

omstandigheden van de zaak nog een actueel belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

De verzoekster maakt niet duidelijk welk haar belang is bij het verderzetten van het huidige 

annulatieberoep. 

 

Dit volstaat reeds om het beroep te verwerpen (cf. RvS 30 juni 2004, nr. 133.373).  

 

De Raad wijst er bovendien op dat het rechtens vereiste belang een subjectieve en een objectieve 

component bevat. De subjectieve component van het belang komt erop neer dat de verzoekster zich 

door de overheidshandeling benadeeld dient te voelen en wel zodanig dat zij er een beroep tegen willen 

instellen en dat beroep wil voortzetten.  

 

De subjectieve component van het belang, met name het zich geschaad of benadeeld voelen, is 

uiteraard een zaak van de verzoekster zelf. Bijgevolg staat het subjectieve belang bij het beroep 

uitsluitend ter beoordeling van de verzoekster en kan dit oordeel niet aan de rechter worden overgelaten 

(cf. RvS 20 maart 2002, nr. 104.884).  

 

Gelet op het ontbreken van enige toelichting of verduidelijking van het belang dat de verzoekster in de 

gegeven omstandigheden zou hebben bij het vernietigen van de thans bestreden beslissing, en gezien 

het feit dat de raadsvrouw van de verzoekster ter terechtzitting zelf stelt dat er geen belang meer is, 

dient te worden vastgesteld dat de verzoekster niet getuigt van het rechtens vereiste belang bij de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het beroep is dan ook niet ontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste (actueel) 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. 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 achttien mei tweeduizend zeventien door: 
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mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


