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 nr. 68 413 van 14 oktober 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en in naam van hun minderjarige kinderen X, X, X 

en X, en X, die allen verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2011 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 30 juni 2011 houdende de 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 

 

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 5 september 2011 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet, 

waarvan hierbij een kopie gaat. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 12 september 2011. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 september 2011, datum waarop de zaak wordt uitgesteld naar 12 oktober 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 Over de ontvankelijkheid 

 

1.1 In de beschikking van 5 september 2011 werd aangegeven dat het beroep door middel van een 

loutere schriftelijke procedure kon verworpen worden wegens laattijdigheid. Per brief van 12 september 

2011 delen de verzoekende partijen mee dat zij wensen gehoord te worden en dat uit de aangevoerde 

berekening blijkt dat het verzoekschrift tijdig werd ingediend. Ter terechtzitting van 28 september 2011 

worden de verzoekende partij omtrent de laattijdigheid gehoord. 
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Artikel 39/57, § 1, eerste 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) bepaalt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de 

beslissing waartegen het is gericht.  

 

De termijn van dertig dagen bepaald in artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet, is van openbare orde en 

moet strikt worden toegepast. 

 

De bestreden beslissing werd ter kennis gebracht aan de verzoekende partijen op 30 juni 2011. 

Derhalve is 1 augustus 2011 de uiterste datum waarop de verzoekende partijen een verzoekschrift tot 

nietigverklaring kon indienen. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het verzoekschrift, dat blijkens 

het rechtsplegingsdossier op 1 augustus 2011 aangetekend werd verstuurd, inderdaad tijdig werd 

ingediend. 

 

1.2 Ter terechtzitting van 28 september 2011 delen de verzoekende partijen mee dat intussen een 

nieuwe asielaanvraag werd ingediend die werd doorgestuurd naar de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Daar de verwerende partij dit niet kon bevestigen, werd de zaak 

uitgesteld naar de terechtzitting van 12 oktober 2011. Uit documenten doorgestuurd door de verwerende 

partij per brief van 29 september 2011 en per fax van 12 oktober 2011 blijkt dat de verzoekende partijen 

inderdaad elk een nieuwe asielaanvraag hadden ingediend (de vier kinderen zijn mee opgenomen in de 

bijlage 26 van de tweede verzoekende partij), met name op 22 augustus 2011, en dat deze op 30 

augustus 2011 aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werden 

overgemaakt voor beslissing. 

 

Ter terechtzitting van 12 oktober 2011 wordt door de voorzitter de vraag naar het belang gesteld. De 

verzoekende partijen stellen zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad, de verwerende partij stelt 

dat er geen belang meer is. 

 

De Raad stelt vast dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet slechts 

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

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 het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. 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). 

 

Opdat de verzoekende partijen een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij 

gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de 

bestreden beslissing moet aan de verzoekende partijen bovendien enig voordeel verschaffen en dus 

een nuttig effect sorteren. 

 

Daar het belang actueel dient te zijn, blijkt uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. RvS 

31 maart 1994, nr. 46 816) dat het dus voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik van het indienen 

van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. 

 

De bestreden beslissingen betreffen de ten aanzien van elk van de drie verzoekende partijen (de vier 

kinderen volgen de beslissing van de tweede verzoekende partij) genomen beslissing tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater) van 30 juni 2011. In de bestreden 

beslissingen wordt ten aanzien van elke verzoekende partij gesteld dat hun op 27 juni 2011 ingediende 

derde asielaanvraag niet in overweging wordt genomen, dit gelet op artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Door de weigering van de gemachtigde van de staatssecretaris om de 

asielaanvragen in overweging te nemen, worden deze niet overgemaakt aan de commissaris-generaal 
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voor de vluchtelingen en de staatlozen en zodoende niet onderworpen aan een onderzoek ten gronde, 

in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

Zoals hoger reeds aangegeven, hebben de verzoekende partijen ter terechtzitting van 28 september 

2011 echter zelf aangegeven dat zij een nieuwe asielaanvraag hebben ingediend en dat deze werden 

overgemaakt aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, hetgeen bevestigd 

wordt door de documenten door de verwerende partij op 29 september 2011 en 12 oktober 2011 aan de 

Raad doorgestuurd. Bijgevolg zal de asielaanvraag van elk van de verzoekende partijen ten gronde 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onderzocht worden 

overeenkomstig de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. De verzoekende partijen tonen niet 

aan welk belang ze nog zouden hebben bij de vernietiging van een beslissing waarbij een vorige 

asielaanvraag niet in overweging werd genomen, nu een latere asielaanvraag voor beslissing aan het 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is overgemaakt en dus ten gronde 

behandeld wordt. 

  

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet meer getuigen van het 

rechtens vereiste actueel belang bij het aanvechten van de bestreden beslissing (RvS 10 maart 2006, 

nr. 156 200; RvS 8 mei 2006, nr. 158 404; RvS 7 september 2004, nr. 134 640).  

 

Het beroep tot nietigverklaring is, gelet op het ontbreken van het vereiste actueel belang, niet 

ontvankelijk. 

 

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 veertien oktober tweeduizend en elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


