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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 
 

ARREST 
 

nr. 27.418 van 15 mei 2009 
in de zaak RvV X / II   

 
In zake: X 
 Gekozen woonplaats:  X 
 
 tegen: 
 

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en 
asielbeleid. 

 

 
 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 
 
 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovo afkomstig te zijn, op 18 februari 
2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 4 februari 2009 houdende de 
weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, aan verzoeker ter kennis gebracht op 
diezelfde dag. 
 
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 regelmatig gewisselde memories. 
 
Gelet op de beschikking van 8 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 
2009. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN, die loco advocaat K. VAN DE SIJPE 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Th. SCHREURS, die loco advocaat C. 
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoeker verklaart van Kosovo afkomstig te zijn. 
 
Op 24 oktober 2003 vraagt verzoeker de Belgische overheid om de erkenning van de 
hoedanigheid van vluchteling. 
 
Op 3 december 2003 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een 
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Tegen voormelde beslissing van 3 december 2003 dient verzoeker een dringend beroep in 
bij de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
 
Op 20 april 2004 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. 
 
Tegen voormelde beslissing van 20 april 2004 dient verzoeker een beroep in bij de Raad van 
State. Op 26 april 2005 verwerpt de Raad van State het beroep. 
 
Op 29 november 2006 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. 
 
Op 15 januari 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een 
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Tegen voormelde beslissing van 15 januari 2007 dient verzoeker een dringend beroep in bij 
de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
 
Op 25 april 2007 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
een beslissing dat verder onderzoek noodzakelijk is. 
 
Op 21 augustus 2007 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 
subsidiaire beschermingsstatus. 
 
Tegen voormelde beslissing van 21 augustus 2007 dient verzoeker een beroep in bij de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
 
Op 28 februari 2008 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van 
de Commissaris-generaal waarbij aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 
beschermingsstatus geweigerd wordt bij arrest nr. 13.607. 
 
Op 25 november 2008 dient verzoeker een derde asielaanvraag in. 
 
Op 17 december 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid 
een beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag en 
houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de 
grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 
 
Op 4 februari 2009 wordt de beslissing van 17 december 2008 ingetrokken. 
 
Op 4 februari 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een 
beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de 
bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt: 
 
“(…) 
Overwegende dat betrokkene op 24.10.2003 een eerste asielaanvraag indiende die door het 
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) werd afgesloten met een 
bevestigende beslissing van weigering van verblijf ; betrokkene op 29.11.2006 een tweede 
asielaanvraag indiende; door het CGVS op 22.08.2007 een beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + 
weigering subsidiaire bescherming'; de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) op 03.03.2008 
in zijn arrest de beslissing van het CGVS bevestigde omdat zijn asielrelaas als ongeloofwaardig werd 
beschouwd; betrokkene op 25.11.2008 een derde asielaanvraag indiende; betrokkene bij zijn derde 
asielaanvraag verklaart dat hij niet akkoord gaat met het arrest van de RVV; Betrokkene tegen een 
arrest van de RVV beroep kon aantekenen bij de Raad van State; de DVZ niet bevoegd is om een 
arrest van de RVV in te trekken of te vernietigen; betrokkene voorts stelt dat de RVV de beslissingen 
van het CGVS betreffende de asielprocedures van zijn moeder en twee broers heeft vernietigd en de 
dossiers heeft teruggestuurd naar het CGVS; elk asieldossier individueel behandeld dient te worden; 
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betrokkene bij zijn 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 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 december 1980. 
 
De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 
(…)” 

 
 
2. Rechtspleging 
  
 
De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, 
zodat geen gevolg kan verleend worden aan de vraag van de verwerende partij om de 
kosten van het geding ten laste te leggen van de verzoekende partij.  
 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
 
Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van het artikel 48/3 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), en van de algemene 
rechtsbeginselen der zorgvuldigheid, gelijkheid en de motiveringsplicht, doordat hij de 
arresten gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 23 oktober 2008 in 
verband met zijn broers en moeder voorbracht bij zijn derde asielaanvraag, terwijl deze 
arresten en de inhouden ervan door de Dienst Vreemdelingenzaken thans weliswaar worden 
vermeld, doch niet onderzocht, zodat de beslissing tot niet in overwegingname onwettig is. 
 
Verzoeker stelt dat thans in de bestreden beslissing, anders dan in de ingetrokken beslissing 
van 17 december 2008, wel melding gemaakt wordt van het feit dat hij bij zijn derde 
asielaanvraag de arresten van 23 oktober 2008 van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen voortbracht. Hij wijst erop dat de Dienst Vreemdelingenzaken 
voorhoudt dat elk asieldossier individueel behandeld dient te worden, maar meent dat deze 
algemene overweging, welke op eender welk dossier van toepassing kan zijn, niet als 
afdoende kan beschouwd worden. Hij vervolgt dat bovendien men uit het feit dat het 
Commissariaat-generaal enkel zijn moeder oproept voor verhoor en niet zijn broers dient 
afgeleid te worden dat het in principe niet nodig is elk asieldossier individueel te behandelen. 
Verzoeker stelt dat dit des te meer klemt gelet op het feit dat hij, evenals zijn broers, 
minderjarig waren op het moment dat hun moeder zich voor het eerst in België aanmeldde 
voor een asielaanvraag, op 7 september 2000, en derhalve wanneer de feiten waarop het 
asielrelaas gebaseerd is, zich voordeden. 
 
Verzoeker verwijst vervolgens naar de genoemde arresten van 23 oktober 2008, citeert een 
paragraaf en stelt dat hieruit blijkt dat noch de identiteit noch de Roma-origine van hem 
(zoals dat voor zijn moeder en broers het geval is) wordt betwist. Voor de familiebanden 
verwijst verzoeker naar de gezinssamenstelling.  
 
Opnieuw citeert verzoeker onderdelen uit de arresten van 23 oktober 2008 en stelt dat de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in deze arresten opmerkte dat in de dossiers van zijn 
moeder en broers geen informatie is opgenomen betreffende de veiligheidssituatie van de 
Roma. Verzoeker meent dat bovendien niet nader ingegaan wordt op de intussen bekomen 
onafhankelijkheid op datum van 17 februari 2008 van Kosovo en de implicaties op de Roma-
bevolking, dat de onafhankelijkheid van Kosovo duidelijk van aard is de beoordeling van de 
vrees van verzoeker te beïnvloeden, evenals de beschermingsmogelijkheden. Verzoeker 
poneert dat bij de bestreden beslissing met deze omstandigheden geen rekening werd 
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gehouden, niettegenstaande deze elementen via een kopie van de arresten werden 
aangebracht door verzoeker. Verder meent verzoeker ook nog dat een voorafgaand arrest 
vanwege de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hieraan niet in de weg staat. 
 
Na citering van enkele paragrafen van de voornoemde arresten van 23 oktober 2008, stelt 
verzoeker dat het behoort aan de Belgische asielinstanties om de nationaliteit van verzoeker 
vast te stellen, dat het daarbij niet volstaat, zoals thans opgenomen in de bestreden 
beslissing, dat verzoeker verklaart Kosovaar te zijn. Verzoeker meent dat gezien zijn 
nationaliteit, evenmin als die van zijn moeder en broers, geenszins vaststaat, de vraag rijst 
(zoals terecht opgemerkt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) of een 
daadwerkelijke terugkeer naar het land van herkomst zonder vrees voor vervolging omwille 
van ras of nationaliteit in de zin van artikel 48/3 of artikel 48/4 mogelijk is.  
 
Verder stelt verzoeker dat vermits hij de zoon/broer is van de verzoekers in de genoemde 
arresten van 23 oktober 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, welke tegelijk 
met hem het land van herkomst hebben verlaten en samen met hem voet op Belgische 
bodem zetten, het zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat zijn 
aanvraag op dezelfde wijze dient te worden behandeld en onderzocht. 
 
Concluderend stelt verzoeker dat de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt geeft van een 
onzorgvuldigheid door in de motivering niet in te gaan op de aangebrachte argumenten 
middels de nietszeggende overweging dat elk asieldossier individueel dient behandeld, laat 
staan deze te weerleggen. Hij stelt ten slotte dat de weigering tot in overwegingname 
derhalve gestoeld is op onwettige motieven. 
 
Aangaande de door verzoeker ter gelegenheid van zijn derde asielaanvraag bijgevoegde 
arresten van 23 oktober 2008 stelt de verwerende partij in de nota met opmerkingen dat de 
beslissingen die werden genomen in de asieldossiers van de familie van verzoeker geen 
betrekking hebben op verzoeker en niet in aanmerking kunnen genomen worden als nieuwe 
feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige 
procedure. 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de 
materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die 
van de administratieve overheid. De Raad is in 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 (RvS 7 november 2001, nr. 
101.624). 
 
Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de tweede asielaanvraag van 
verzoeker afgesloten werd op 28 februari 2008 met het arrest nr. 13.607 van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, waarbij aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 
beschermingsstatus geweigerd wordt. Aldus dateren de arresten van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen van 23 oktober 2008 genomen in de asielprocedures van 
verzoekers gezinsleden van na de laatste fase van verzoekers voorgaande asielprocedure. 
 
Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 25 november 2008 een 
derde asielaanvraag indiende en hierbij de vernietigingsarresten van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen geveld in de asielprocedure van zijn gezinsleden voegde en 
dienaangaande stelde wat volgt: 
 
 
 
“(…) 
Mijn familie en ik hebben op dezelfde tijd een asielaanvraag ingediend. Wij hebben een aanvraag 
gedaan op basis van dezelfde feiten. 
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Onze aanvragen werden door de CGVS geweigerd en we kregen een negatief advies. Na bij de RVV 
in beroep te gaan, heeft de RVV de beslissing van de CGVS geannuleerd voor S. (moeder), S. 
(broer) en F. (broer). Zij zullen opnieuw moeten opgeroepen worden door de CGVS. 
Daar mijn aanvraag gebaseerd is op de identieke feiten en gebeurtenissen, vind ik dat mijn beslissing 
van de CGVS ook moet geannuleerd worden. Hierbij leg ik de kopie voor van de beslissing van de 
RVV.  
Ik hoop dat mijn beslissing van de CGVS ook zal geannuleerd worden. 
(…)” 
 

De verwerende partij concludeerde dienaangaande terecht dat ‘betrokkene bij zijn derde 
asielaanvraag verklaart dat hij niet akkoord gaat met het arrest van de RVV; Betrokkene tegen een 
arrest van de RVV beroep kon aantekenen bij de Raad van State; de DVZ niet bevoegd is om een 

arrest van de RVV in te trekken of te vernietigen’. Inderdaad indien verzoeker kritiek wou uiten 
tegen de beslissing die ten aanzien van hem werd genomen in zijn tweede asielprocedure 
door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen diende hij hiertegen in beroep te gaan bij de 
Raad van State. Het is ook zo dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen bevoegdheid heeft 
om arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te trekken of te vernietigen. 
 
Echter blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker de 
vernietigingsarresten van 23 oktober 2008 geveld door de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen ten aanzien van zijn gezinsleden bijvoegde. Uit de bestreden 
beslissing blijkt dat de verwerende partij dienaangaande stelde dat ‘betrokkene voorts stelt dat 
de RVV de beslissingen van het CGVS betreffende de asielprocedures van zijn moeder en twee 
broers heeft vernietigd en de dossiers heeft teruggestuurd naar het CGVS; elk asieldossier 

individueel behandeld dient te worden’. Hoewel de verwerende partij terecht stelt dat elk 
asieldossier individueel dient behandeld te worden, blijkt uit de voornoemde motivering 
echter geenszins of de verwerende partij de inhoud van de bijgevoegde documenten 
(arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) heeft nagegaan en gecontroleerd 
op het eventueel bestaan van ‘nieuwe elementen’ in de zin van artikel 51/8 van de 
Vreemdelingenwet. 
 
Gezien verwerende partij in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet de plicht 
heeft te onderzoeken of een element ‘een nieuw element’ in de zin van voornoemd artikel 
kan uitmaken, is het in casu, gelet op de inhoud van de vernietigingsarresten en gelet op het 
feit dat verzoeker op hetzelfde ogenblik als minderjarige het land ontvluchtte samen met zijn 
familie en dit ook vermeldde ter gelegenheid van zijn derde asielaanvraag, niet redelijk om 
aangaande het element ‘de vernietigingsarresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

van 23 oktober 2008 ten aanzien van verzoekers gezinsleden’ zich te beperken tot de motivering 
dat elk asieldossier individueel dient behandeld te worden. Aldus is de motiveringsplicht 
geschonden. 
 
Het enig middel is gegrond. 
 
Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige aangevoerde schendingen niet tot een 
ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer onderzocht te worden. 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Enig artikel 
 
Vernietigd wordt de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en 
asielbeleid van 4 februari 2008 genomen ten aanzien van X houdende de weigering tot in 
overwegingname van een asielaanvraag. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend en 
negen door: 
 
mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter, 
    rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS,    griffier. 
 
 
 
 De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 M. DENYS. J. CAMU. 
 
 


