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 nr. 94 008 van 19 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 4 september 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

20 augustus 2012 houdende de weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 

13quater). 

 

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 23 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 november 2012. 

 

Gelet op tussenarrest nr. 86 417 van 29 augustus 2012 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt bevolen. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 december 2007 diende de verzoeker een aanvraag in tot erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling.  

 

1.2. Op 5 november 2008 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen de staatlozen de 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  
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1.3.Tegen deze beslissing diende de verzoeker een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de Raad).  

 

1.4. Op 12 februari 2009 verwierp de Raad dit beroep bij arrest nr. 22 935, waarbij de Raad aan de 

verzoeker opnieuw de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus weigerde.  

 

1.5. Op 25 maart 2009 werd ten aanzien van de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten -

asielzoeker genomen.  

 

1.6. Per aangetekende zending van 10 april 2009 (binnengekomen 14 april 2009) dient de verzoeker 

een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 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).  

 

1.7. Op 11 maart 2010 diende de verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

 

1.8. Op 30 juli 2010 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nogmaals 

de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

1.9. Ook tegen deze beslissing diende de verzoeker een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 53 959 van 

28 december 2010 verwierp de Raad het beroep van de verzoeker en weigerde hem nogmaals de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.10. Op 26 januari 2012 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  

 

1.11. Tegen deze beslissing diende verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in. Bij arrest nr. 82 113 van 31 mei 2012 verwierp de Raad het beroep om reden dat het 

beroep zonder voorwerp is geworden ingevolge de intrekking van de beslissing op 13 maart 2012 (zie 

verder).  

 

1.12. Op 6 maart 2012 werd ten aanzien van de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten -

asielzoeker genomen. De verzoeker diende tegen deze beslissing een vordering tot schorsing en een 

beroep tot nietigverklaring in.  

 

1.13. Op 13 maart 2012 deelde de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat de ongegrondheidsbeslissing 

van 26 januari 2012 inzake de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd ingetrokken. Op 13 maart 2012 werd nogmaals een beslissing genomen waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Deze nieuwe beslissing werd aan de verzoeker ter kennis 

gebracht op 10 april 2012.  

 

1.14. Ook tegen de beslissing d.d. 13 maart 2012 diende de verzoeker een vordering tot schorsing en 

een beroep tot nietigverklaring in. Bij de respectievelijke arresten nr. 86 383 van 28 augustus 2012 en 

nr. 86 541 van 28 september 2012 werden deze beroepen verworpen.  

 

1.15. Op 7 augustus 2012 werd ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten 

met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering genomen (bijlage 13septies). Het beroep 

dat de verzoeker tegen deze beslissing indiende, werd bij ‘s Raads arrest nr. 91 663 van 19 november 

2012 verworpen.  

 

1.16. Op 8 augustus 2012 diende de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.17. Op 10 augustus 2012 diende verzoeker een derde asielaanvraag in.  

 

1.18. Op 12 augustus diende verzoeker een verzoek tot voorlopige maatregelen in bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid om de schorsing ingediend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten -

asielzoeker van 6 maart 2012 te activeren. Deze vordering wordt verworpen bij gebrek aan uiterst 

dringende noodzakelijkheid.  
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1.19. Eveneens op 12 augustus dient verzoeker een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in tegen het bevel van 7 augustus 2012. Deze vordering wordt verworpen bij gebrek 

aan uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

1.20. Op 20 augustus 2012 wordt ten aanzien van de verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten - asielzoeker genomen. De verzoeker dient tegen deze beslissing een vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid in. Bij arrest nr. 86 421 van 29 augustus 2012 wordt de 

tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te verlaten van 20 augustus 2012 geschorst. Het 

beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing werd bij ‘s Raads arrest nr. 93 089 van 7 december 

2012 verworpen. 

 

1.21. Op 20 augustus 2012 wordt de derde asielaanvraag van verzoeker niet in overweging genomen 

(bijlage 13quater). De verzoeker dient tegen deze beslissing een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in. Bij arrest nr. 86 417 van 29 augustus 2012 wordt de tenuitvoerlegging 

van de beslissing van 20 augustus 2012 geschorst.  

 

1.22. In navolging van de schorsingsarresten van de Raad, werd het dossier van de verzoeker 

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

1.23. Op 18 september 2012 volgde een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen waarbij aan de verzoeker de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire 

beschermingsstatus werden geweigerd. 

 

1.24. Op 4 september 2012 dient de verzoeker een beroep tot nietigverklaring in tegen de beslissing van 

20 augustus 2012 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding houdende de weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag. 

Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht op 20 augustus 

2012 en die luidt als volgt:  

 

“Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wat van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten 

van 6 mei 1993,15 juli 1996 en 15 september 2006; 

Overwegende dat de genaamde E.M. 

geboren te A., op (in)  (…)  

van nationaliteit: Rusland (Federatie van)  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 10.08.2012 

Overwegende dat betrokkene op 28.12.2007 een eerste asielaanvraag indiende die op 06.11.2006 van 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGV$) een beslissing 'weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming’ kreeg. Overwegende dat op 13.02.2009 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. Overwegende dat 

op 08.03.2010 betrokkene een tweede asielaanvraag indiende die op 30.07.2010 van het CGVS een 

beslissing ‘weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming’ kreeg. Overwegende 

dat op 31.12.2010 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep 

bevestigde. Overwegende dat betrokkene op 10.08.2012 een derde asielaanvraag indiende waaruit 

blijkt dat hij niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene zich opnieuw 

baseert op zijn initiële vluchtmotieven die nog steeds actueel zouden zijn. Overwegende dat 

betrokkenes eerste en tweede asielaanvraag van het CGVS een negatieve beslissing kregen. 

Overwegende dat betrokkene vijf convocaties voorlegt. Overwegende dal betrokkene bij zijn vorige 

asielaanvraag reeds meerdere convocaties voorlegde, en deze desalniettemin negatief werd afgesloten. 

Overwegende dat betrokkene met de hand geschreven verklaringen van zijn buren voorlegt, alsook 

kopieën van de binnenlandse paspoorten van enkele van deze buren. Overwegende dat deze 

verklaringen van buren een duidelijk gesolliciteerd karakter hebben. Overwegende dat het hier 

bovendien gaat om niet-officiële informatie uit niet-officiële bronnen die niet noodzakelijk onpartijdig zijn. 

Overwegende dat betrokkene twee enveloppen voorlegt waarin hij bovenstaande documenten zou 

hebben ontvangen. Overwegende dat deze enveloppen enkel bewijzen dat er twee verzendingen naar 

betrokkene gebeurden, zonder aanduiding van wat er verzonden zou zijn. Overwegende dat betrokkene 

een kopie van een binnenlands paspoort voorlegt. Overwegende dat betrokkene bij zijn vorige 

asielaanvraag reeds een kopie van dit binnenlands paspoort voorlegde. Overwegende dat betrokkene 

een kopie van zijn internationaal paspoort voorlegt, uitgereikt op 05.12.2007. Overwegende dat 

betrokkene dit paspoort reeds bij zijn vorige asielaanvragen Kon voorleggen en dit dus bezwaarlijk als 
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een nieuw element kan worden beschouwd. Overwegende dat betrokkene een met de hand geschreven 

verklaring Voorlegt van een in België wonende vriend die afkomstig zou zijn uit dezelfde regio als 

betrokkene, alsook een kopie van diens verblijfstitel. Overwegende dat ook deze getuigenis een 

gesolliciteerd karakter vertoont Overwegende dat betrokkene verklaart dat er nieuwe documenten in 

verband met zijn problemen werden opgestuurd naar hem. Overwegende dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet kan oordelen over documenten die er niet zijn. Overwegende dat betrokkene 

bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking lot feiten of situaties die 

zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had kunnen 

aanbrengen dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging In de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade 

zoals bepaald in artikel 48.4 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

In het verzoekschrift stelt de verzoeker het volgende: 

 

“Op onbepaalde datum werd de asielaanvraag van verzoekende partij overgemaakt naar het CGVS.  

Het belang tot de nietigverklaring van huidige beslissing blijft bestaan vermits op grond van deze 

beslissing 13quater, die in de stelling van verzoekende partij ten onrechte genomen werd, het bevel 

gegeven werd aan verzoekende partij om het grondgebied te verlaten en dat deze laatste beslissing 

noch impliciet noch expliciet ingetrokken werd.” 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid op: 

 

“De verwerende partij heeft de eer de exceptie van gebrek aan belang bij de vordering op te werpen, 

gericht tegen de aan verzoeker ter kennis gebrachte beslissing tot weigering tot in overwegingname van 

een asielaanvraag. 

Artikel 39/56, lid 1 Vreemdelingenwet bepaalt immers dat de beroepen bedoeld in artikel 39/2 voor de 

Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een 

belang. Dit belang dient te bestaan, niet enkel op het ogenblik van de indiening van het beroep tot 

nietigverklaring, maar tot op het ogenblik van het arrest door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(R.v.St. nr. 69.601, 14.11.1997, TB.P. 1998; RvSt. Nr. 46.528, 16.03.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

 

Verzoeker heeft geen belang bij de vernietiging van de bestreden maatregel aangezien op 29.08.2012 

zijn derde asielaanvraag aan het CGVS werd overgemaakt voor beslissing. Een eventuele vernietiging 

van de bestreden beslissing waarbij zijn derde asielaanvraag niet in overweging werd genomen, kan 

hem bijgevolg geen voordeel opleveren aangezien hij wel degelijk door het CGVS in overweging werd 

genomen. 

 

Het beroep is onontvankelijk.” 

 

Ter terechtzitting gedraagt de advocaat van de verzoeker zich naar de wijsheid van de Raad wat de 

exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft en volhardt zij voor het overige in het verzoekschrift. 

 

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

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen brengen als deze 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, 2005-2006, 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 (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037).  

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 
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Uit het administratief dossier neergelegd door de verweerder, blijkt dat verzoekers derde asielaanvraag 

dd. 10 augustus 2012 op 30 augustus 2008 werd overgemaakt aan het commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en dat de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen inzake deze asielaanvraag op 18 september 2012 een beslissing nam tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Zo uit het overmaken van de kwestieuze asielaanvraag aan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen al niet zou blijken dat de thans bestreden beslissing houdende de 

weigering tot in overwegingname van een derde asielaanvraag op impliciete wijze is ingetrokken, dient 

te worden vastgesteld dat de verzoeker blijkens de thans voorliggende gegevens heeft verkregen wat hij 

met huidig verzoekschrift wenst te bekomen, met name dat zijn derde asielaanvraag in overweging 

wordt genomen en ten gronde wordt behandeld door het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen. De verzoeker kan dan ook geen voordeel meer halen uit de nietigverklaring van de 

thans bestreden beslissing. 

 

In zoverre de verzoeker meent het belang bij het onderhavige beroep te kunnen handhaven door te 

wijzen op een bevel om het grondgebied te verlaten dat op grond van de thans bestreden beslissing zou 

zijn genomen en dat niet impliciet noch expliciet werd ingetrokken, merkt de Raad op dat een dusdanig 

belang niet verbonden is aan het doen verdwijnen van de thans bestreden beslissing uit de rechtsorde. 

Bovendien blijkt uit de gegevens van het dossier dat de verzoeker tegen het betrokken bevel om het 

grondgebied te verlaten dd. 20 augustus 2012 bij de Raad een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid en een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend. Aldus is de verzoeker in 

rechte kunnen opkomen tegen dit bevel en kan hij zijn belang bij het onderhavige beroep tot 

nietigverklaring niet rechtstreeks aan dit bevel verbinden. Het in het verzoekschrift uiteengezette belang 

is geen voldoende rechtsreeks belang. 

 

De verzoeker heeft geen actueel en rechtstreeks belang bij het huidige beroep. 

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen in de nota met opmerkingen, is gegrond. 

 

Het beroep is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2. 

 

De bij arrest nr. 86 417 van 29 augustus 2012 bevolen schorsing wordt opgeheven. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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 


