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 nr. 116 627 van 9 januari 2014 

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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 8 juli 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing houdende de weigering tot 

inoverwegingname van een asielaanvraag van 7 juni 2013. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MEULEMANS, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Verzoekster verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn. 

 

1.2. Verzoekster heeft op 12.10.2009 een asielaanvraag ingediend.  

 

1.3. Op 27 mei 2010 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 
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1.4. Verzoeksters aanvraag werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid ontvankelijk verklaard op 1 oktober 2010. Verzoekster werd in het bezit gesteld van een AI, 

en verzoeksters dossier werd voor advies overgemaakt aan de arts-adviseur. 

 

1.5. Op 8 december 2010 werd verzoekster haar asielaanvraag overgemaakt aan de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Op 14 maart 2011 werd verzoekster gehoord op het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 

 

1.6. De Commissaris-generaal heeft op 13 mei 2011 beslist de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekster te weigeren. 

 

1.7. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft verzoeksters aanvraag dd. 27 mei 2010 

ongegrond verklaard op 21 juni 2011. 

 

1.8. Tegen de beslissing van de Commissaris-generaal van 13 mei 2011 diende verzoekster beroep in 

bij de Raad, die bij arrest nr. 65 611 dd. 16 augustus 2011 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekster heeft geweigerd. 

 

1.9. Op 8 september 2011 heeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beslist dat aan 

verzoekster bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten d.m.v. betekening van een 

bijlage 13quinquies. 

 

1.10. Verzoekster heeft op 23 november 2011 een tweede asielaanvraag ingediend. 

 

1.11. Verzoekster werd op 28 november 2011 gehoord nopens de aan haar tweede asielaanvraag ten 

grondslag liggende motieven. 

 

1.12. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 13 december 2011 een beslissing 

genomen houdende de weigering tot inoverwegingname van de tweede asielaanvraag van verzoekster. 

 

1.13. Tegen de beslissing dd. 21 juni 2011 houdende ongegrondheid van verzoeksters aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet diende verzoekster een schorsings- en annulatieberoep 

in bij de Raad, die bij arrest nr. 73 030 dd. 11 januari 2012 dit beroep heeft verworpen. 

 

1.14. Bij aangetekend schrijven dd. 12 maart 2012 diende verzoekster een tweede aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.15. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 08 juni 2012 de tweede aanvraag van 

verzoekster dd. 12 maart 2012 op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

verklaard. 

 

1.16. Verzoekster diende op 3 juni 2013 een derde asielaanvraag in.  

 

1.17. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 7 juni 2013 een beslissing genomen 

houdende weigering tot inoverwegingname van de derde asielaanvraag van verzoekster, die haar ter 

kennis werd gebracht op dezelfde datum. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 

Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet 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 persoon die verklaart te heten D.H. 

geboren te (…) 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 03.06.2013 (2) 
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Overwegende dat betrokkene op 12.10.2009 een eerste asielaanvraag indiende die op 16.05.2011 van 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 19.08.2011 de 

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

op 23.11.2011 betrokkene een tweede asielaanvraag indiende die op 13.12.2011 van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing 'weigering in overwegingname' kreeg. Overwegende dat 

betrokkene op 03.06.2013 een derde asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat zij niet terugkeerde naar 

haar land van herkomst. Overwegende dat betrokkene een brief van Ciré dd. 22.11.2012 voorlegt. 

Overwegende dat dit document geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte asielmotieven. 

Overwegende dat betrokkene een brief van de Kosovaarse Ambassade te Brussel dd. 15.11.2012 

voorlegt waarin verklaart wordt dat betrokkene de Kosovaarse nationaliteit niet zou bezitten. 

Overwegende dat dit document niet van die aard is dat het de essentie van de beslissing van het 

Commissariaat-generaal bij haar eerste asielaanvraag kan wijzigen. Overwegende dat het CGVS in 

haar beslissing (dd. 13.05.2011, p.1-2) reeds oordeelde dat: "Er dient te worden vastgesteld dat een 

asielaanvraag moet worden onderzocht ten opzichte van het land van herkomst, in het bijzonder het 

land of de landen waarvan de asielzoeker de nationaliteit bezit, of indien hij staatloos is, het land waar 

hij gewoonlijk verbleef, In het geval dat de nationaliteit van een asielzoeker niet duidelijk kan Worden 

bewezen en hij toch niet staatloos is, dient de aanvraag op dezelfde wijze te worden behandeld als in 

het geval van: een staatloze, dw.z. in plaats van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, moet het land 

waar hij gewoonlijk verbleef, in aanmerking worden genomen.". Overwegende dat betrokkene een fax 

van een brief van de  stad Kraljevo dd. 06.09.2012 voorlegt waarin verklaart wordt dat betrokkene niet 

ingeschreven is in het register van nationaliteit. Overwegende dat een fax niet op een adequate manier 

beoordeeld kan worden aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kan worden nagegaan. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze, nadat ze op straat gezet werden en geen medicatie meer 

kregen in België , naar Frankrijk getrokken zouden zijn op 13 of 14 februari 2013 waarna ze op 

02.06.2013 terugkeerden naar België. Overwegende dat deze verklaring geen ander licht werpt op de 

eerder aangebrachte asielmotieven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze niet genoeg geld 

hadden om het originele document van Servië te laten opsturen. Overwegende dat DVZ niet kan 

oordelen over documenten die er niet zijn. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze bij een 

terugkeer zou vrezen voor de Albanezen en de Serviërs, Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze 

geen rechten zou hebben in Kosovo omdat ze Rom Is. Overwegende dat betrokkene zich opnieuw 

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

asielaanvraag van de betrokkene een negatieve beslissing kreeg van het CGVS, die bevestigd werd 

door de RvV. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze niemand meer zouden hebben in hun 

thuisland en daar nergens terecht zouden kunnen. Overwegende dat dergelijke elementen niet 

ressorteren onder het toepassingsgebied van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar drie kinderen erkend zouden zijn in Duitsland. 

Overwegende dat elke asielaanvraag individueel behandeld wordt. Overwegende da(t betrokkene 

verklaart dat ze schildklierproblemen zou hebben. Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar man 

ook erg ziek zou zijn. Overwegende dat het onderzoek van deze ingeroepen 

elementen echter het voorwerp uitmaakt van een specifieke procedure voorzien in artikel 9ter van de 

wet van 15 december 1980 en de Directie Asiel dus niet bevoegd is om deze elementen te 

onderzoeken. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze geen contact meer zouden hebben 

met vrienden of kennissen in hun thuisland, enkel nog met hun advocaat als ze documenten willen 

bekomen. Overwegende dat deze verklaring geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte 

asielmotieven. Overwegende dat betrokkene bij haar huidige asielaanvraag geen nieuwe 

gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase 

van de vorige asielprocedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar 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. De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 

§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land 

die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, 

wordt een termijn van zeven tot dertig dagen 

toegekend. De onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere 

beslissing tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 13.09.2011 & 

13.12.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, 

wordt de termijn van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 7 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tôt het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikel 62 van de van de 

vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel 

als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ter adstruering van haar middel zet de verzoekende partij in haar synthesememorie het middel als volgt 

uiteen: 

 

“Verzoekster diende wel degelijk 2 nieuwe documenten mee ter gelegenheid van haar 3° asielaanvraag 

dd. 03/06/2013 mn. 

1. Een verklaring van de Ambassade van Kosovo in Brussel waaruit volgt dat verzoekster de 

nationaliteit van Kosovo niet heeft en dat zij geboren is in Bosnië - Herzegovina. 

2. Een verklaring overgemaakt per fax van haar geboorte stad, waaruit volgt dat verzoekster niet 

ingeschreven staat in de registers van nationaliteit. 

Dit wordt door de Overheid overigens niet betwist. 

Doch, DVZ legde deze documenten gewoon naast zich neer. Het betreft volgens DVZ geen relevante 

documenten die nieuwe elementen aanbrengen. 

Een brief overgemaakt per fax. heeft volgens DVZ geen waarde, omdat de herkomst en de authenticiteit 

ervan niet kan nagegaan worden. 

Deze stelling van DVZ druist in tegen elke gangbare praktijk. Het is immers in onze moderne 

samenleving gebruikelijk om brieven en documenten per fax over te maken en normaal gezien wordt er 

niet getwijfeld aan de inhoud van deze documenten tenzij er elementen voorhanden zijn die het 

tegendeel bewijzen. Deze elementen zijn hier niet aanwezig. Bijgevolg is de beslissing van DVZ om 

geen gevolg te geven aan de verklaring overgemaakt per fax louter en alleen omdat zij per fax is 

overgemaakt onredelijk en kan men bijna niet aannemen dat deze redenering aangehouden wordt. 

Uit de nota met opmerkingen volgt duidelijk dat de Overheid voorhoudt dat er geen bewijswaarde moet 

toegekend worden aan een fax- bericht om reden " dat de gemachtigde daarvan de echtheid niet kan 

controleren - dat het geenszins kennelijk onredelijk is van de gemachtigde om te oordelen dat een fax 

niet op een adequate manier kan beoordeeld worden omwille van het feit dat de herkomst en de 

authenticiteit ervan niet kunnen nagegaan worden." 

Verzoekster stelt dat de echtheid en de authenticiteit van het door haar meegedeelde fax-bericht wel 

degelijk konden nagegaan worden. Dat het Fax- bericht immers uitgaat van een officiële instantie, ni. de 

gemeentelijke overheid van de geboorteplaats van verzoekster; Petrovice G. Kalesija. 

Dat het Fax-bericht bij eerste verificatie geen enkele onregelmatigheid, doorhalingen en of 

overschrijvingen bevat. 

Dat het wel degelijk tergend en zeer onredelijk is om geen rekening te houden met officiële documenten. 

enkel en alleen maar om reden dat alleen een fax ervan werd meegedeeld ZONDER de minste 

aangetoonde aanwijzing dat deze fax onjuistheden. onregelmatigheden en/of vervalsingen zou 

bevatten. Dat het des te onredelijker is om de 3° asielaanvraag van verzoekster om deze reden niet in 

overweging te willen nemen zodat ze verstoken blijft van beoordeling door het CGVS. 

Dat het inderdaad het CGVS toekomt om deze documenten grondig te beoordelen. 

Daarbij zijn deze documenten van groot belang met het oog op de mogelijke bepaling van de 

nationaliteit van verzoekster en bijgevolg met het oog op de vaststelling van het land ten aanzien 

waarvan de asielaanvraag van verzoekster moet onderzocht worden. Immers uit deze documenten volgt 

dat verzoekster werd geboren in Bosnië - Herzegovina. 

Er zou bijgevolg moeten onderzocht worden door het CGVS of verzoekster geen aanspraak zou kunnen 

maken op de nationaliteit van deze onafhankelijke republiek, ook al staat zij niet ingeschreven in het 

register van nationaliteit gehouden in haar geboortestad. 

Door de zaak niet te verwijzen naar het CGVS werd aan verzoekster de kans ontnomen om haar 

asielaanvraag behandeld te zien ten aanzien van het land waarvan zij mogelijk wel de nationaliteit bezit. 

De nieuwe documenten werden bijgevolg niet op hun juiste waarde beoordeeld. Minstens moesten deze 

documenten op een grondige wijze door het CGVS verder onderzocht worden, alvorens op basis ervan 

een beslissing te nemen. 
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Slechts indien " de nationaliteit van een asielzoeker niet duidelijk kan worden bewezen en hij toch niet 

staatloos is, moet in plaats van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, het land waar hij gewoonlijk 

verbleef in aanmerking genomen worden" 

Deze richtlijn op basis van art. 1 A2 van de Conventie van Genève, behelst wel dat er in eerste instantie 

een grondig onderzoek moet gedaan worden naar de mogelijke nationaliteit van de asielzoeker en dat 

slechts ondergeschikt " indien de nationaliteit niet duidelijk kan worden bewezen " het land waar bij 

gewoonlijk verbleef in aanmerking moet genomen worden. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid op om zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenbevinding. Dit houdt in dat zij zich op alle mogelijke manieren dient te 

informeren over alle relevante elementen. 

In casu heeft DVZ zich niet gebogen over de nieuwe - problematiek die verzoekster aanbracht in 

de nieuwe documenten dd. 2012 ivm. haar nationaliteit. 

Verzoekster kan onmogelijk terugkeren naar Kosovo, daar zij niet de nationaliteit bezit van dit land. 

Verzoekster kan in feite nergens heen. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is mensonwaardig en in strijd met art. 3 EVRM omdat het 

verzoekster brengt in een zeer precaire situatie , onzekerheid, gebrek aan bestaansmiddelen en gebrek 

aan middelen om te voorzien in de basisbehoeften waarop ieder mens recht heeft. 

Wat de Overheid ook moge beweren in haar nota van opmerkingen ivm. de toepassing van art. 3 

EVRM, blijft in casu het gegeven dat verzoekster de nationaliteit van Kosovo niet bezit. Dat zij geen 

rechten kan laten gelden tov dit land, noch qua verblijf noch qua sociale zekerheid. 

Dat verzoekster zonder bestaansmiddelen terecht komt in een mensonwaardige situatie. Dat dit gelijk 

staat aan een onmenselijke of vernederende behandeling. 

In haar nota meldt de Overheid dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet inhoudt dat 

verzoekster moet terugkeren naar Kosovo doch enkel dat zij het grondgebied van België en de Staten 

voor wie het bevel tevens van toepassing is ingevolge overeenkomst tussen de Staten, moet verlaten. 

Dit leidt tot het absurde en onmenselijke resultaat dat verzoekster verplicht wordt om op zoek te gaan 

naar een Staat die haar wil toelaten op zijn grondgebied. 

Er zijn dus voldoende en duidelijke redenen aanwezig om te geloven dat verzoekster een risico loopt op 

een onmenselijke en vernederende behandeling. 

In België ontvangt verzoekster materiële steun van familieleden. In België verblijft verzoekster thans bij 

familieleden. Zij woonden ook in Mitrovice in dezelfde straat, Ulla Fabrica en ontvluchtten Mitrovice in 

dezelfde periode en om dezelfde reden. 

Doch werden de familieleden bij wie verzoekster thans verblijft wel erkend als vluchteling (zie dossier 

OV nr. : 4962235) om reden dat al de bewoners van deze buurt in Mitrovice Ulla Fabrica werden 

verdreven uit hun woning waarna de gehele buurt werd platgebrand. 

Ten onrechte stelt de Overheid in haar nota dat de ID van de familieleden die erkend werden niet werd 

meegedeeld. Nochtans werd duidelijk het OV nr. van deze familie vernoemd. Het OV nr. is normaal 

voldoende om iemand te identificeren en om diens volledig dossier op te roepen. 

Een asielaanvraag moet inderdaad individueel behandeld worden, doch moeten personen in dezelfde 

en gelijkaardige situaties op gelijke wijze beoordeeld worden, gelet op de beginselen van behoorlijke 

bestuur. 

De rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een standvastigheid bij het bestuur. Dit houdt in dat 

de genomen beslissingen moeten gebaseerd zijn op te verwachten en geverifieerde argumenten. Dit 

houdt ook in dat normaal kan verwacht worden dat dezelfde beslissingen worden genomen in 

gelijkaardige zaken. leder rechtssubject dat zich in dezelfde omstandigheden bevindt heeft recht op een 

gelijke behandeling. 

Om zelfde reden houdt de beslissing een inbreuk in op het redelijkheidbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel. 

Besluit 

De 3° asielaanvraag van verzoekster en de door haar meegedeelde documenten werden door DVZ niet 

ernstig genomen. Zonder enig verder onderzoek werd de beslissing tot niet – in overwegingneming 

genomen. De beslissing is niet ten gronde gemotiveerd en bevat slechts een typeargumentatie ( bv. een 

fax /kopie worden niet aangenomen - in het algemeen ) die op gelijk welke zaak zou kunnen toegepast 

worden, zonder dat ze grondslag vindt in de gegevens eigen aan deze zaak.” 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende en vijfde lid, van de vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak 

op basis van de synthesememorie”, waarin “alle aangevoerde middelen worden samengevat”. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed. 
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Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft 

op basis waarvan deze is genomen. 

 

Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, gesteld dat de 

verzoekende partij geen nieuwe gegevens heeft aangebracht met betrekking tot feiten of situaties die 

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

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

vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie) of van een reëel risico op ernstige schade 

zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verder wordt verwezen naar het toepasselijke 

artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat voorziet dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris een bevel om het grondgebied te verlaten dient af te leveren indien hij een 

asielaanvraag, overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, niet in aanmerking 

neemt. 

 

De Raad besluit derhalve dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

correct is, voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die dient onderzocht te worden 

in het raam van de toepassing van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende 

asielaanvraag en luidt als volgt: 

 

“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning 

aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat 

er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. De nieuwe gegevens moeten betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de 

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

De bevoegdheid die artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet verweerder toekent, is louter 

beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot een vorige asielaanvraag nieuwe gegevens 

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

vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie), zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien moeten deze nieuwe gegevens betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de 

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat de aangebrachte gegevens: 

 

- nieuw moeten zijn, dit is niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerdere asielaanvraag; 
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- betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de 

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen; hieruit volgt dat het begrip “nieuw 

gegeven” niet enkel betrekking heeft op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 

16 oktober 2006, nr. 163.610); 

- relevant moeten zijn, dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 

 

De verzoekende partij legde bij haar huidige asielaanvraag de volgende documenten neer: 

 

- Een brief van Ciré dd. 21 november 2012; 

- Een brief van de Kosovaarse ambassade te Brussel van 15 november 2012; 

- Een fax van een brief van de stad Kraljevo (Servië) dd. 6 september 2012. 

 

Verzoekster verklaarde het volgende bij het indienen van haar aanvraag: 

 

“Ik heb nieuwe documenten. Het document van Servië, Kraljevo bewijst dat ik de Servische nationaliteit 

niet heb in Servië en in Mitrovica. Wij gingen naar Ciré om hulp te vragen omdat Samu social ons op 

staat te zetten. Zij schreven die brief zodat Samu Social ons nog wat tijd zou geven. Wij hadden immers 

het document van de Ambassade van Kosovo nog niet ontvangen. Het heeft lang geduurd voor wij dat 

document kregen. Dat document van de Ambassade van Kosovo bewijst dat ik de Kosovaarse 

nationaliteit niet heb.(…) Ik vrees de Albanezen en de Serviërs in mijn thuisland. Wij zijn immers Rom. 

Wij hebben geen rechten in Kosovo omdat wij Rom zijn. Wij hebben niemand meer in ons thuisland. Wij 

kunnen daar nergens terecht. Ik heb drie kinderen, die in Duitsland erkend zijn. Ik heb niemand meer in 

Kosovo.”  

 

De verzoekende partij voert aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten onrechte 

stelt dat de fax geen waarde heeft. Dat deze stelling indruist tegen elke gangbare praktijk. Het is 

normaal om documenten per fax over te maken en niet te twijfelen aan de inhoud van de documenten 

tenzij er elementen zijn die het tegendeel bewijzen. Die zijn er volgens verzoekster niet. Derhalve is de 

stelling van de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) onredelijk. Voorts meent de verzoekende 

partij dat de DVZ de echtheid en authenticiteit van de fax hadden kunnen nagaan: de fax gaat immers 

uit van een officiële instantie, met name de gemeentelijke overheid van de geboorteplaats van 

verzoekster. Verder houdt de verzoekende partij voor dat de neergelegde documenten bewijzen dat 

verzoekster geboren werd in Bosnië-Herzegovina; derhalve had door de commissaris-generaal 

onderzocht moeten worden of verzoekster geen aanspraak zou kunnen maken op de nationaliteit van 

deze republiek. Verzoekster werd de kans ontnomen om haar asielaanvraag behandeld te zien ten 

aanzien van het land waarvan zij mogelijk wel de nationaliteit bezit. Zij voert aan dat voor toepassing 

gemaakt mocht worden van artikel 1 van de Vluchtelingenconventie, er eerst een grondig onderzoek 

moet plaatsvinden naar de mogelijk nationaliteit van de asielzoeker en dat slechts ondergeschikt het 

land waar verzoekster gewoonlijk verbleef in aanmerking moet worden genomen. DVZ heeft hiermee 

het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

De Raad wijst er op dat het begrip “nieuw gegeven” niet omvat dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd 

ter beoordeling aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, automatisch als 

nieuw dient te worden beschouwd. Het begrip ‘nieuwe gegevens’ heeft immers niet enkel betrekking op 

de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610; RvS 

(cass) 1 december 2009, nr. 5053). Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet laat weliswaar niet toe om 

aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een onderzoek ten gronde – te 

onderwerpen, doch sluit niet uit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt 

beoordeeld (RvS 8 november 2002, nr. 112.420). Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet laat immers 

slechts toe een herhaald verzoek in overweging te nemen indien er “ernstige aanwijzingen” bestaan 

voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige 

aanwijzingen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Of een aangebracht gegeven een “ernstige aanwijzing” inhoudt, hangt uiteraard 

samen met de bewijswaarde van dit gegeven. De mogelijkheid tot het prima facie beoordelen van de 

nieuw aangebrachte gegevens moet worden beschouwd in het licht van de doelstelling van het destijds 

in de Vreemdelingenwet ingevoegde artikel 50, derde en vierde lid, met name het bereiken van een 
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evenwicht tussen een snelle procedure die erop gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte 

vluchteling verklaren snel te weren, enerzijds, en de zorg om asielzoekers toch een voldoende 

rechtsbescherming te bieden anderzijds (Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek 

is de bevoegdheid van de verwerende partij begrensd tot de beoordeling dat het nieuwe gegeven 

kennelijk niet van aard is om te besluiten dat er ernstige aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor 

bedoeld. 

 

Aan de hand van eerdere beslissingen kan onderzocht worden of de nieuwe elementen blijk kunnen 

geven van aanwijzingen van gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op ernstige schade 

(RvS (cass) 3 november 2009, nr. 4987). Door de relevantie van het voorgelegde stuk te onderzoeken, 

maakt de verwerende partij zich geenszins schuldig aan machtsoverschrijding. 

 

De Raad stelt vast dat zowel de brief van de ambassade als de fax van de brief van de stad Kraljevo 

aangeven dat verzoekster niet de Kosovaarse respectievelijk de Servische nationaliteit heeft.  

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris wijst in de bestreden beslissing terecht op het feit 

dat de brief van de ambassade de essentie van de beslissing van de commissaris-generaal niet wijzigt 

aangezien deze beslissing, net als het bevestigende arrest van de Raad met nr. 65611 dd. 16 augustus 

2011 vaststelde dat verzoekster: “in de loop van 1979 traditioneel in het huwelijk trad in Mitrovica (…)  

dat zowel u als uw echtgenote minstens vanaf 1979 tot aan uw vertrek naar Duitsland in 1991 in 

Mitrovica jullie gewoonlijke verblijfplaats hadden (…) verzoekster haalt geen concrete en valabele 

redenen aan waarom zij als echtgenote van een geboren en getogen Rom uit Kosovo geen beroep zou 

kunnen doen op de verschillende instanties, waaronder UNHCR programma’s, teneinde haar 

inschrijving te realiseren en haar identiteitsdocumenten te bekomen, temeer zij wel degelijk in bezit is 

van documenten die haar identiteit en afkomst aantonen, met name een verlopen Joegoslavisch 

paspoort en een identiteitskaart afgeleverd in Mitrovica.” De verzoekende partij toont in haar 

verzoekschrift niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze deze vaststelling deed. 

Zij maakt niet aannemelijk dat de asielaanvraag door de commissaris-generaal ten onrechte onderzocht 

werd ten aanzien van het land waar zij gewoonlijk verbleef gelet op het feit dat haar nationaliteit niet 

duidelijk was, zodoende dat haar aanvraag op dezelfde manier als een staatloze behandeld diende te 

worden, met name ten aanzien van het land waar zij gewoonlijk verbleef; in casu Kosovo. 

 

De verwerende partij repliceert in haar nota op deze argumentatie dat “in casu dient te worden 

vastgesteld dat uit de brief van de Kosovaarse ambassade te Brussel dd. 15 november 2012 enkel blijkt 

dat de verzoekende partij de Kosovaarse nationaliteit niet bezit. Reeds in het kader van de eerste 

asielaanvraag van de verzoekende partij kon haar nationaliteit niet met zekerheid worden vastgesteld, 

en werd haar asielaanvraag behandeld ten opzichte van de republiek Kosovo, als zijnde het land waar 

de verzoekende partij gewoon verbleef. Indien de verzoekende partij thans meent aanspraak te kunnen 

maken op de nationaliteit van Bosnië-Herzegovina komt het haar toe om dit aan te tonen. De stukken 

die verzoekende partij in het kader van haar derde asielaanvraag heeft voorgelegd, zijn evenwel 

geenszins van aard de Bosnische nationaliteit aan te tonen en zijn dan ook geenszins van aard afbreuk 

te doen aan de eerdere beslissingen van de asielinstanties, waarbij de situatie in het land van 

gewoonlijk verblijf werd onderzocht.” 

 

Wat de argumentatie van de verzoekende partij betreft inzake de fax wijst de Raad er op dat de 

authenticiteit van een fax niet kan worden nagegaan aangezien kopieën en faxen gemakkelijk met 

allerhande knip- en plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624; RvS 25 juni 

2004, nr. 133.135). Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris 

om geen bewijswaarde toe te kennen aan de fax die door de verzoekende partij werd neergelegd en 

bijgevolg te oordelen dat verzoekende partij geen nieuw element in de zin van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet heeft aangebracht.  

Aanvullend stelt de bestreden beslissing in verband met dit document: “Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat ze niet genoeg geld hadden om het originele document van Servië te laten opsturen. 

Overwegende dat DVZ niet kan oordelen over documenten die er niet zijn.” waarbij nogmaals 

vastgesteld wordt dat er geen origineel document voorgelegd wordt. 

 

Voor het overige tracht te verzoekende partij de Raad te verleiden tot het maken van een  

opportuniteitsbeoordeling waar zij stelt dat de bij de aanvraag bijgebrachte documenten duidelijk 

aangeven dat verzoekster de Bosnische-Herzegoviniaanse nationaliteit bezit. De Raad treedt  in deze 

niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt 

enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er 

in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst 
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de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft 

beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beschikt. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het geval, 

maakt, schendt slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere 

woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999,  nr. 82 301). De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast dat de 

overheid in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling (zie ook supra). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel tot slot legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen (zie eveneens supra). 

 

In een tweede onderdeel van haar middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 

van het EVRM tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, alsook een schending van het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Wat de schending van artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende partij aantonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Ze moet concrete, op haar 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een 

eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, 

nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 

120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij beperkt zich tot wat zij tijdens haar 

asielrelaas reeds aanhaalde, doch niet geloofwaardig werd bevonden, en brengt nog steeds geen 

enkele vorm van bewijs van haar vrees naar voor; met name dat zij: geen rechten kan laten gelden ten 

aanzien van Kosovo, dat zij terecht komt in een situatie zonder bestaansmiddelen en dat zij in België 

steun geniet van familieleden. Zij voert ook aan dat familieleden van verzoekster erkend werden als 

vluchteling omdat al de bewoners van de buurt in Mitrovica Ulla Fabrica werden verdreven uit hun 

woning waarna de hele buurt werd platgebrand. Verzoekster vermeldt ook het “OV-nummer” in haar 

verzoekschrift. 

De Raad stelt vast dat verzoekster echter geen begin van bewijs levert voor deze erkenning. Tevens 

wijst de Raad er op dat verzoekster dit niet vermeldde bij het indienen van haar huidige aanvraag. 

 

Wat de schending van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel betreft, verwijst de Raad 

naar hetgeen hierover in het vorige onderdeel van het middel werd besproken. 

 

Het enige middel is niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend veertien door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, 

 toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


