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 nr. 109 874 van 17 september 2013 

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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 juni 2013 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 

6 mei 2013 tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

Gezien titel Ibis, 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 17 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. LUYTENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op X. 

 

Op 30 april 2013 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 6 mei 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in hoofde van verzoekende 

partij de beslissing tot weigering tot in een overwegingname van een asielaanvraag waarvan de 

redengeving luidt: 

 

“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 
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de persoon die verklaart te heten S.K.K. (...) 

geboren te Nangarhar , op (in) (...) 

en van nationaliteit te zijn ; Afghanistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 30.04.2013 (2) 

Overwegende dat  

betrokkene op 14.05.2012 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; hem echter op 

23.07.2012 zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming geweigerd werd 

vanwege het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS); betrokkene op 

22.08.2012 schorsend beroep aantekende tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, waar op 05.03.2013 de beslissing van het CGVS bevestigd werd; 

betrokkene op 30.04.2013 een tweede asielaanvraag indiende, waaruit blijkt dat hij niet naar zijn land 

van herkomst is teruggekeerd; betrokkene hierbij een begeleidende brief van zijn advocaat naar voren 

brengt; de bewijswaarde van dergelijke brief gering is; deze brief immers op eenvoudig verzoek van 

betrokkene is opgesteld door diens advocaat, wiens taak erin bestaat de belangen van zijn cliënt te 

behartigen, wat betekent dat deze brief niet als een objectief element kan beschouwd worden, maar 

louter als een verklaring vanwege een niet onbevooroordeelde bron; betrokkene voorts stelt dat hij van 

zijn vader vernomen heeft dat zijn problemen in Afghanistan nog steeds actueel zijn en dat hij bij een 

terugkeer door de taliban-- vermoord zou worden; betrokkene tevens aanhaalt dat zijn familie recent 

verhuisd is naar Jalalabad omdat hun huis in brand gestoken werd door de taliban; de landbouwers 

bovendien ook bedreigd werden door de taliban; betrokkene daarbij ook verwijst naar de moord op een 

politieagent een aantal weken geleden, waarbij ook de iman vermoord werd door de taliban die de 

plechtigheid van de politieagent leidde; betrokkene deze beweringen echter niet weet te staven met enig 

begin van bewijs, waardoor het ook louter beweringen blijven; betrokkene anderzijds wel in het bezit is 

van 4 badges van Kabulbank, alsook een aantal bankoverzichten en zes foto's aangaande zijn 

tewerkstelling In Afghanistan; echter dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet kan aantonen dat 

hij voornoemde documenten, niet gedurende zijn vorige asielprocedure niet in zijn bezit had en deze 

bijgevolg reeds toen niet had kunnen aanbrengen; de door betrokkene aangebrachte enveloppe 

overigens enkel aantoont dat betrokkene een zending op zijn naam zou ontvangen hebben, maar 

nergens de inhoud van deze zending uit blijkt; betrokkene vervolgens ook stelt effectief te weten dat 

Bagram in de provincie Parwan ligt en niet in Kabul, zoals hij verkeerdelijk bij zijn interview op het CGVS 

beweerde; betrokkene stelt dat dit een vergissing betrof; echter dient opgemerkt te worden dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken geen beroepsinstantie is en betrokkene deze feiten had kunnen melden 

gedurende zijn beroepsprocedure bij de RVV, hetgeen hij nagelaten heeft te doen; 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. 

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 té 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 a/ op 05.09,2012 en 15.03.2013 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 tot het 

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 artikelen 51/8 en 62 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), van de artikelen 1 tot 4 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991) en van “de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids-

beginsel en het redelijkheidsbeginsel.” Tevens meent zij dat er sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout.  
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Het middel luidt als volgt:  

 

“Doordat de bestreden beslissing een manifeste beoordelingsfout maakt, met miskenning van de 

wettelijke draagwijdte van artikel 51/8 Vreemdelingenwet, hetgeen op zich ook een gebrek aan de 

motiveringsplicht inhoudt. 

Doordat zij besluit dat verzoeker geen nieuwe gegevens heeft naar voren gebracht met betrekking tot 

feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij 

ze had kunnen aanbrengen en dat er geen ernstige aanwijzingen bestaan voor een vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade. 

Terwijl artikel 51/8 als volgt luidt : 

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 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 deze gegevens: 

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

van een eerdere asielaanvraag, 

- 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, 

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

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en deze voorwaarden 

cumulatief aanwezig moeten zijn. 

Dat de bevoegdheid van verwerende partij ogv artikel 51/8 dus per definitie beperkt is : dat zij alleen 

maar kan vaststellen dat er nieuwe gegevens zijn in welk geval het dossier wordt overgemaakt aan het 

CGVS, dan wel dat er geen zijn en de asielaanvraag niet in aanmerking wordt genomen; met deze 

beslissingen is haar volledige bevoegdheid ogv artikel 51/8 uitgeput en zij kan daaraan geen andere 

beschouwingen toevoegen, laat staan beoordelingen ten gronde uiten. 

-Terwijl verzoeker nieuwe feiten heeft aangehaald, in het bijzonder het feit dat zijn familie recent 

verhuisd is naar Jalalabad omdat hun huis in brand werd gestoken door de Taliban en de landbouwers 

bedreigd werden door de Taliban. 

Terwijl het niet vereist is dat hij deze “beweringen” moet kunnen staven met bewijzen om te kunnen 

spreken van nieuwe elementen, in de mate dat ze nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

onderzoek, betrekking hebben op situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de 

procedure en relevant zijn, temeer daar zij zich afspelen in het verlengde van de eerdere feiten en 

verklaringen van verzoeker en dus van aard zijn om de geloofwaardigheid te kunnen herstellen. 

Terwijl dit dus zeker nieuwe elementen zijn in de zin van de Wet. 

Terwijl verzoeker ook nieuwe stukken heeft aangebracht; 

Dat de bestreden beslissing expliciet bevestigt dat verzoeker in het bezit is van 4 badges van de 

Kabulbank, een aantal bankoverzichten en zes foto’s aangaande zijn tewerkstelling in Afghanistan en 

impliciet erkent dat hij deze nog niet eerder aanbracht, dat ze dus nieuw zijn; 

Dat de bestreden beslissing een voorwaarde toevoegt aan de wet nu zij voorhoudt dat verzoeker moet 

aantonen dat hij die voornoemde documenten niet in zijn bezit had gedurende zijn vorige asielprocedure 

en toen had kunnen aanbrengen 

(waar zij stelt dat verzoeker niet kan aantonen dat hij deze documenten niet gedurende zijn vorige 

asielprocedure in zijn bezit had en deze toen niet reeds had kunnen aanbrengen) 

dat verzoeker een dergelijk negatief bewijs niet moet, laat staan kan leveren, temeer daar de bestreden 

beslissing dan nog verwijst naar een enveloppe, maar beslist dat een enveloppe niets aantoont over de 

inhoud van de zending... 

Terwijl de wet stelt dat nieuwe gegevens 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 ; dat dit niet hetzelfde betekent dat men moet kunnen aantonen dat men die gegevens niet 

in zijn bezit had gedurende de vorige procedure; terwijl dit manifest een verkeerde interpretatie is van 

artikel 51/8 en tevens aanleiding geeft tot een gebrekkige motivering. Dat verweerster zich hoogstens 

kon uitspreken over het feit of deze elementen “betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen ” 
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Terwijl de bevoegdheid van de Staatssecretaris in het kader van artikel 51/8 zeer beperkt is en de wet 

dan ook strikt en restrictief moet toegepast worden; 

Terwijl hoe dan ook te allen tijde de relevantie van nieuwe gegevens moet worden onderzocht, in de 

mate dat zij de geloofwaardigheid zouden kunnen herstellen. Het blijft toch een essentiële opdracht voor 

de asielinstanties om na te gaan of de nieuwe stukken niet van aard kunnen zijn om de twijfel die eerder 

bestond, op te heffen. 

Terwijl de aangevoerde gegevens (verklaarde gebeurtenissen en stukken) inderdaad “nieuw” zijn in de 

zin dat zij van aard zijn om tot een andere beslissing te kunnen komen dan de weigering van een 

eerdere asielaanvraag (RvS nr. 8200 van 7 maart 2012), meer bepaald dat zij de ongeloofwaardigheid 

van de essentiële elementen die hij aanvoerde, kunnen herstellen. 

Terwijl het niet de bedoeling is binnen het bestek van de procedure 51/8 Vw en huidig beroep verder in 

te gaan op de concrete inhoud van de stukken maar dat het duidelijk is dat de bestreden beslissing haar 

bevoegdheid is te buiten gegaan en een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt waar zij stelde dat er 

geen nieuwe gegevens werden aangebracht. 

Terwijl verwerende partij in dit geval verzoeker toegang had dienen te verlenen tot de asielprocedure 

zodat de bevoegde en bekwame diensten dit nader zouden kunnen onderzoeken.” 

 

4.2. De verwerende partij merkt op in haar nota:  

 

“Verzoeker stelt als zou ten onrechte geoordeeld zijn dat hij geen nieuwe elementen heeft aangebracht. 

Nieuw zou zijn dat zijn familie verhuisd is naar Jalalabad omdat hun huis in brand zou zijn gestoken 

door de Taliban en landbouwers bedreigd zouden zijn. Hij stelt dat bewijzen voor zijn beweringen niet 

vereist zijn. Hij zou ook nieuwe stukken hebben aangebracht. De wet zou niet vereisen dat hij de 

stukken nog niet in zijn bezit zou hebben gehad in de vorige procedure. Artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet zou restrictief geïnterpreteerd moeten worden. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing deze is, d.d. 6 mei 

2013 tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (onder bijlage 13 quater). 

Verzoekende partij is na de afwijzing van de eerste asielaanvraag niet teruggekeerd naar haar 

thuisland. De tweede asielaanvraag werd niet in overweging genomen omdat zij geen nieuwe gegevens 

heeft voorgelegd met betrekking tot feiten en 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 Conventie van Genève 

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

15 december 1980. 

Zo worden niet aanvaard als nieuwe elementen: de brief van zijn advocaat omdat de bewijswaarde van 

zo'n brief beperkt is en de objectiviteit ervan niet vast staat; de beweringen over een recente verhuis van 

zijn familie naar Jalalabad na bedreigingen van de Taliban omdat in de beslissing wordt aangegeven dat 

van deze elementen zelfs geen begin van bewijs voorligt. 

Verzoeker ontkent niet dat hij geen nieuwe bewijzen heeft voorgelegd van deze beweringen. 

Hij stelt als zou hij niet weten dat hij van zijn beweringen een bewijs zou moeten voorleggen. Het is niet 

duidelijk op welke wijze verzoeker zonder bewijzen te moeten aanleveren, denkt zijn beweringen te 

kunnen staven. 

Verzoeker erkent dus expliciet dat hij geen bewijzen heeft voorgelegd, waardoor een motiveringsgebrek 

op dit punt niet werd aangetoond. 

Van de bijkomende aangeleverde stukken heeft verzoeker niet aangetoond dat hij ze niet al eerder in 

zijn bezit had, of al eerder had kunnen aanleveren. Verzoeker heeft het tijdstip van ontvangst proberen 

te bewijzen met een enveloppe, echter uit de enveloppe kan niet afgeleid worden wat de inhoud ervan 

geweest is. 

Als verzoeker niet kan bewijzen dat de elementen nieuw zijn, in de zin van betrekking hebben op feiten 

en situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin zij ze 

had kunnen aanbrengen, heeft hij ook geen geldige argumenten tegen de thans bestreden beslissing. 

Verzoeker moet aantonen dat hij de elementen niet eerder had kunnen voorleggen en dat ze dus 

daadwerkelijk nieuw waren. Bij gebrek aan zulk bewijs, werd terecht geoordeeld dat het nieuw karakter 

van deze elementen niet werd bewezen. 

Bij toepassing van het art. 51/8 van de vreemdelingenwet werd terecht beslist om de tweede 

asielaanvraag niet in overweging te nemen. Uit artikel 51/8 van de Wet van 15 december 1980 blijkt 

namelijk het volgende: 

"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 
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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." 

Voor de documenten die verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag gevoegd heeft, heeft hij niet bewezen 

dat ze nieuw zijn, en dat hij ze onmogelijk had kunnen aanreiken tijdens de eerste asielprocedure. 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet laat slechts toe een herhaald verzoek in overweging te nemen als 

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. Verzoeker heeft nagelaten zulke ernstige aanwijzingen voor te leggen. 

En bovendien is niet aangetoond dat de aangeleverde documenten nieuw zijn, zoals eerder besproken. 

Het enig middel is niet gegrond.” 

 

4.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde 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 ze heeft 

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

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden 

zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft 

deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 2 februari 2007, nrs. 167.407 en 

167.411). In casu wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 51/8 van de vreemde-

lingenwet en worden de feitelijke redenen weergegeven waarom de door verzoekers aangehaalde 

elementen niet kunnen worden weerhouden als nieuwe gegevens in de zin van voormeld artikel. 

 

De Raad wijst erop dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet inhoudt dat de beslissende administra-

tieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus 

niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

De verzoekende partij meent dat de motivering onvoldoende is, stelt dat er een manifeste 

beoordelingsfout is gemaakt en bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk zodat zij de schending 

aanvoert van de materiële motiveringsplicht die in casu een onderzoek vergt van de toepassing van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, waarvan zij eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing 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”. 

 

Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaanvraag.  

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de Dienst Vreemdelingenzaken 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 Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemde-

lingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4 van dezelfde wet. Bovendien moeten deze nieuwe gegevens betrekking hebben op feiten of 
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situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had 

kunnen aanbrengen.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

 

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

van een eerdere asielaanvraag, 

 

- 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, 

 

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

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. 

 

Uit deze bepaling volgt dat de nieuwe gegevens betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich 

hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aan-

brengen (RvS 13 april 2005, nrs. 143.020 en 143.021). Het begrip “nieuwe gegevens” heeft niet enkel 

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

163.610). 

 

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 het vluchtelingenverdrag 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. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij ter gelegenheid van haar tweede 

asielaanvraag de volgende documenten voorlegde: 

 

- 4 bankkaarten, waarvan er één op naam staat van haar zoon, waarbij de verzoekende partij de 

gemachtigde zou zijn;  

- 6 foto’s, waarbij zij in haar gehoorverslag verklaarde dat 3 foto’s genomen werden op de luchthaven 

van Bagram samen met Amerikanen en de 3 overige te Jalalabad toen zij werkte voor Kabulbank; 

- een enveloppe, opgestuurd door haar broer P.; 

- bankoverzichten;  

- een brief van 29 april 2013 van haar advocaat L.L. naar aanleiding van haar tweede asielaanvraag. 

 

De verzoekende partij verklaarde naar aanleiding van haar tweede asielaanvraag het volgende omtrent 

de door haar aangebrachte “nieuwe elementen”: 

 

“Nieuwe elementen: 

Het CGVS twijfelt aan mijn werkzaamheden voor de Amerikaanse basis in het district Bagram. Om dat 

te kunnen natrekken is het heel eenvoudig. Elke dag dat ik binnen moest werden mijn vingerafdrukken 

en een foto van mijn ogen genomen. Jullie zullen zien op welke datums ik daar gewerkt heb. 

Vingerafdrukken zijn immers uniek. 

Ik heb mij bij 1 vraag vergist bij het CGVS. Ze vroegen mij in welke provincie district Bagram ligt Mijn 

antwoord was Kabul. Dat is eigenlijk provincie Parwan. Mijn vergissing kwam doordat de tolk Bagrami 

zei ipv Bagram. Bagrami ligt inderdaad in Kabul. 

In ons district Dehbala is het nu zeer gevaarlijk. Ongeveer 3 weken geleden was er een politie agent die 

in de stad Jalalabad woonde naar het district Dehbala geweest en werd vermoord door de Taliban. 

Daarna heeft een imam (M.S.M. (...)) de islamitische plechtigheid geleid. Deze imam is ook vermoord 

door de Taliban omdat hij voor de politie agent de plechtigheid heeft geleid. 

Met dit wil ik aantonen dat onze streek gevaarlijk is en niet terug kan keren. 

Wie heeft u dit verteld? 

Dit heb ik vernomen van mijn vader. Ook op de Pashtou nieuws site van BBC is dit gepubliceerd. 
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Ongeveer 2 weken geleden is mijn familie verhuisd naar de stad Jalalabad. Ons huis is in brand 

gestoken door de Taliban. Dat heb ik ook van mijn vader vernomen. 

Toen mijn familiie in Dehbala woonde werden ze een paar keer gevraagd door de Taliban waar ik was. 

Ze zoeken mij nog steeds. 

Als ik geen probleem had zou ik nooit Afghanistan verlaten. Ik had een goede baan en verdiende goed 

geld. 

Onze landbouwers zijn ook bedreigd door de Taliban en eisen dat ze onze gronden niet meer bewerken. 

Toen ik een negatieve beslissing kreeg moest ik mijn opvang verlaten en belandde ik op straat Ik belde 

mijn vader en vertelde dat ik zou terugkeren. Hij zei.me dat ik dat niet moest doen. Ik heb genoeg 

problemen voor hen veroorzaakt en mijn terugkomst zou hen nog meer problemen bezorgen. Hij zei dat 

het beter was om hier zelfmoord te plegen dan terug te keren naar Afghanistan. De Taliban zou mij toch 

op een gruwelijke manier vermoorden. 

Wilt u nog iets toevoegen aan u verklaring? 

Neen.” 

 

De bestreden beslissing antwoordt met betrekking tot de aangevoerde elementen: 

 

“(...)betrokkene hierbij een begeleidende brief van zijn advocaat naar voren brengt; de bewijswaarde 

van dergelijke brief gering is; deze brief immers op eenvoudig verzoek van betrokkene is opgesteld door 

diens advocaat, wiens taak erin bestaat de belangen van zijn cliënt te behartigen, wat betekent dat deze 

brief niet als een objectief element kan beschouwd worden, maar louter als een verklaring vanwege een 

niet onbevooroordeelde bron; betrokkene voorts stelt dat hij van zijn vader vernomen heeft dat zijn 

problemen in Afghanistan nog steeds actueel zijn en dat hij bij een terugkeer door de taliban-- vermoord 

zou worden; betrokkene tevens aanhaalt dat zijn familie recent verhuisd is naar Jalalabad omdat hun 

huis in brand gestoken werd door de taliban; de landbouwers bovendien ook bedreigd werden door de 

taliban; betrokkene daarbij ook verwijst naar de moord op een politieagent een aantal weken geleden, 

waarbij ook de iman vermoord werd door de taliban die de plechtigheid van de politieagent leidde; 

betrokkene deze beweringen echter niet weet te staven met enig begin van bewijs, waardoor het ook 

louter beweringen blijven; betrokkene anderzijds wel in het bezit is van 4 badges van Kabulbank, alsook 

een aantal bankoverzichten en zes foto's aangaande zijn tewerkstelling In Afghanistan; echter dient 

opgemerkt te worden dat betrokkene niet kan aantonen dat hij voornoemde documenten, niet 

gedurende zijn vorige asielprocedure niet in zijn bezit had en deze bijgevolg reeds toen niet had kunnen 

aanbrengen; de door betrokkene aangebrachte enveloppe overigens enkel aantoont dat betrokkene een 

zending op zijn naam zou ontvangen hebben, maar nergens de inhoud van deze zending uit blijkt; 

betrokkene vervolgens ook stelt effectief te weten dat Bagram in de provincie Parwan ligt en niet in 

Kabul, zoals hij verkeerdelijk bij zijn interview op het CGVS beweerde; betrokkene stelt dat dit een 

vergissing betrof; echter dient opgemerkt te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen 

beroepsinstantie is en betrokkene deze feiten had kunnen melden gedurende zijn beroepsprocedure bij 

de RVV, hetgeen hij nagelaten heeft te doen; 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.” 

 

Deze motieven zijn correct, kennelijk redelijk en vinden steun in het administratief dossier.  

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden beslissing is ingegaan 

op de elementen die de verzoekende partij bij haar tweede asielaanvraag als nieuwe elementen heeft 

aangebracht, maar dat hij besluit dat zij 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 48/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot de bij haar tweede asielaanvraag aangevoerde loutere, ongestaafde beweringen dat 

haar familie recent verhuisd is naar Jalalabad omdat hun huis in brand gestoken zou zijn door de 

Taliban en dat landbouwers bedreigd werden door de Taliban, houdt de verzoekende partij verkeerdelijk 

voor dat zij deze beweringen niet moet kunnen staven om te kunnen spreken van nieuwe elementen, 

gelet op de voorwaarden om van nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 

te kunnen spreken. Deze loutere beweringen laten de verwerende partij niet toe na te gaan of zij 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 10 

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

waarin de verzoekende partij ze had kunnen aanbrengen en evenmin om te beoordelen of zij ernstige 

aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het 

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot de foto’s, bankkaarten en bankoverzichten houdt de verzoekende partij voor dat de 

verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan de wet nu zij zou moeten aantonen dat zij deze niet in 

haar bezit had gedurende de eerste asielprocedure waarin ze deze had kunnen aanbrengen, terwijl de 

bewijslast op haar rust en zij met haar betoog allerminst aannemelijk maakt dat deze stukken voldoen 

aan de voorwaarden om van een nieuw element in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet te 

kunnen spreken. De Raad wijst er op dat de bewijslast ter zake bij de verzoekende partij zelf ligt (RvS 

16 oktober 2006, nr. 163.610). De gemachtigde van de staatssecretaris heeft niet de verplichting om in 

de plaats van de verzoekende partij de nodige bewijsstukken te verzamelen die een eventueel nieuw 

element in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet zouden kunnen uitmaken. 

 

Integendeel, door te stellen dat “de aangevoerde gegevens (verklaarde gebeurtenissen en stukken) 

inderdaad “nieuw” zijn (...), meer bepaald dat zij de ongeloofwaardigheid van de essentiële elementen 

die hij aanvoerde, kunnen herstellen”, geeft de verzoekende partij aan dat de zogenaamde nieuwe 

elementen betrekking hebben op wat zij in het kader van haar eerdere, in casu eerste, asielaanvraag 

aanvoerde, zodat zij in feite ontkent dat het gaat om feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na 

de laatste fase in de procedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen. het indienen van een tweede 

asielaanvraag strekt er niet toe opnieuw een procedure op te starten om eventueel achtergehouden 

bewijsstukken te laten beoordelen. Bovendien haalt zij niet aan waarom zij de door haar aangebrachte 

stukken pas nu in haar bezit zou hebben of kan voorleggen, zodat de Raad niet kan inzien waarom deze 

niet in het kader van de eerste asielprocedure konden worden voorgelegd. 

 

Verder sluit de Raad zich aan bij de verwerende partij waar deze met betrekking tot de bij de tweede 

asielaanvraag toegevoegde enveloppe stelt dat deze enkel aantoont dat de verzoekende partij een 

zending op haar naam heeft ontvangen, maar dat nergens de inhoud van deze enveloppe blijkt. Dit 

wordt door de verzoekende partij niet weerlegd in haar verzoekschrift. 

 

Bovendien blijkt uit het arrest nr. 98 220 van 28 februari 2013 van de Raad, dat de weigeringsbeslissing 

inzake de eerste asielaanvraag van de verzoekende partij bevestigt en waarnaar de bestreden 

beslissing verwijst, dat de Raad met betrekking tot de argumenten gesteund op de tewerkstelling als tolk 

op de luchthaven van Bagram en als bankbediende bij de Kabulbank te Jalalabad oordeelde:  

 

“Wat verzoekers tewerkstelling voor het bedrijf EODT betreft, stelt de Raad samen met de verwerende 

partij vast –daargelaten de vraag of deze tewerkstelling afdoende zou zijn aangetoond- dat verzoeker 

verklaarde dat hij, nadat hij zijn werkzaamheden als tolk stopgezet had, geen problemen meer gekend 

heeft omwille van die werkzaamheden als tolk (gehoorverslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p 10, randnr. 

171). Verzoeker brengt argumenten bij en legt bijkomende stukken neer die zijn tewerkstelling voor 

EODT moeten aantonen, maar gaat volledig voorbij aan de terechte vaststelling dat, op grond van zijn 

eigen verklaringen geen problemen meer te hebben ondervonden omwille van zijn voormalige 

tewerkstelling, in zijnen hoofde geen actuele gegronde vrees voor vervolging worden aangenomen op 

grond van zijn vroegere job als tolk. 

2.9.1. Wat betreft zijn vervolgingsvrees ingevolge zijn latere tewerkstelling als bankbediende bij de 

Kabul Bank en de vermeende bedreigingen door de Taliban en de bevindingen desbetreffend in de 

bestreden beslissing, stelt verzoeker in te zien dat hij bij de aanslag op de bank in februari 2011 niet 

persoonlijk geviseerd werd, maar dat het niet ter discussie staat dat de dreigementen en de dreigbrief 

die hij achteraf ontving van de Taliban wél persoonlijk tegen hem gericht waren. De verwerende partij 

gaat aan de voorhanden zijnde documenten gewoon voorbij door te stellen dat in Afghanistan valse 

documenten relatief goedkoop kunnen worden verkregen. Dit is een dooddoener, en een dergelijke 

bewering dient alleszins vooraf te gaan door minstens enig onderzoek van de concrete voorliggende 

documenten, zo betoogt verzoeker nog. 

2.9.2. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker, in tegenstelling tot wat hij thans wil laten gelden, wel 

degelijk had verklaard dat hij geviseerd werd toen de aanslag plaatsvond. Immers stelde hij dat hij na de 

aanslag werd opgebeld door en dat hem werd gezegd dat hij de aanval had overleefd maar dat hij de 

volgende keer niet zou overleven (gehoorverslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p 10, randnr. 186). Het is 

niet ernstig dat verzoeker het thans over een andere boeg tracht te gooien en de aanslag los probeert te 

koppelen van de bedreigingen die hij zou hebben ontvangen. Uit eerdere verklaringen voor de dienst 
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Vreemdelingenzaken en bij de verwerende partij blijkt dat verzoeker zou zijn bedreigd omdat hij ervan 

werd beschuldigd een spion te zijn (ibid. p 4, randnr. 46) en dat hij onder druk zou zijn gezet om ontslag 

te nemen uit zijn functie bij de bank (vragenlijst dvz, adm. doss. stuk 11, p 3, vraag 5). Daarbij komt nog 

dat van een asielzoeker gedetailleerde verklaringen mogen worden verwacht betreffende de feiten die 

kunnen worden omschreven als de oorzaak van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, zodat het volstrekt 

ongeloofwaardig is dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over het moment waarop hij voor 

de eerste keer werd bedreigd sinds hij voor de bank begon te werken, gezien de impact die deze 

bedreiging op hem moet hebben gehad. Geheel ten overvloede kan overigens nog worden vastgesteld 

dat verzoeker verklaarde niet te weten of zijn collega’s gelijkaardige problemen hadden gekend 

(gehoorverslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p 12, randnr. 214), terwijl van hem kan worden verwacht, nu 

hij verklaarde terug in de bank te zijn gaan werken, dat hij zich hierover zou informeren. Het feit dat hij 

geen informatie kan geven over de situatie van zijn collega’s op dat vlak, geeft blijk van een 

desinteresse die de ernst van de door verzoeker geschetste problemen dermate relativeert dat ze 

verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid ervan. 

2.10. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker niet heeft aangetoond dat in zijnen hoofde aan actuele 

gegronde vervolgingsvrees bestaat omwille van zijn voormalige werkzaamheden als tolk en al evenmin 

dat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van zijn tewerkstelling, als gewone 

bediende, bij de Kabul Bank omdat hij persoonlijk zou worden geviseerd door de taliban, noch dat er om 

de voormelde redenen een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, 

a) of b) van de Vreemdelingenwet in zijnen hoofde kan worden aangenomen. Verzoekers standpunt, 

onder verwijzing naar de Proceduregids van het UNHCR, dat zijn verklaringen mogelijk, plausibel en 

oprecht zijn, coherent en niet in strijd met algemeen bekende feiten, kan dan ook niet worden 

bijgetreden, nu zijn relaas deels minstens niet kan lijden tot het actueel voorhanden zijn van een 

gegronde vervolgingsvrees, en deels niet geloofwaardig is. Het argument van verzoeker met betrekking 

tot de beoordeling van de door hem bijgebrachte documenten, doet hieraan geen afbreuk: verzoeker 

betwist de informatie niet die zich in het administratief dossier bevindt met betrekking tot de in omloop 

zijnde valse Afghaanse documenten, zodat ze slechts een relatieve bewijswaarde hebben. Nu verder 

aan documenten slechts bewijswaarde kunnen worden verleend wanneer zij worden voorgelegd ter 

ondersteuning van geloofwaardige verklaringen, hetgeen thans niet het geval is, kon de verwerende 

partij genoegzaam oordelen dat de door verzoeker bijgebrachte documenten zijn vervolgingsvrees dan 

wel zijn reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) of b) van de Vreemdelingenwet 

niet kunnen aannemelijk maken. Verzoeker brengt ter zitting foto’s bij die zijn tewerkstelling bij EODT 

moeten aantonen, maar desbetreffend kan worden verwezen naar hetgeen sub 2.8. werd gesteld. Wat 

betreft de verder ook nog overgemaakte bankuittreksels en bankkaarten, waaruit de storting van een 

salaris blijkt, valt niet in te zien wat verzoeker hiermee precies wil aantonen, nu op geen enkele wijze 

blijkt door wie het salaris waarvan sprake werd gestort. Indien verzoeker hiermee zijn tewerkstelling bij 

EODT wenst aan te tonen, kan andermaal worden verwezen naar punt 2.8. van dit arrest.” 

 

Gelet op deze elementen kon de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dan ook op kennelijk 

redelijke wijze besluiten dat de verzoekende partij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat haar 

betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het 

Verdrag van Genève, 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 dezelfde wet. De 

verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de aangevoerde elementen “nieuwe gegevens” 

uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. De bewijslast ter zake ligt nochtans bij de 

verzoekende partij (RvS 16 oktober 2006, nr.163.610). Er wordt door de verzoekende partijen niet 

aangetoond dat zij nieuwe elementen in de zin van deze wetsbepaling hebben aangebracht hetzij 

“ernstige aanwijzingen” waarmee de verwerende partij geen rekening heeft gehouden. 

 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de verwerende partij naar recht en redelijkheid kon besluiten dat de 

verzoekende partij geen nieuwe gegevens heeft aangehaald. De verzoekende partij maakt derhalve met 

het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste 

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

verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Een 

schending van de artikelen 51/8 en 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 1 tot 4 van de wet 

van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. Evenmin toont zij aan dat er sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout. Deze onderdelen van het middel zijn ongegrond.  

 

Verder voert de verzoekende partij de schending aan van een aantal beginselen van behoorlijk bestuur.  
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). de verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt 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). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

In de mate dat de verzoekende partij niet nader omschreven algemene beginselen van behoorlijk be-

stuur als geschonden aanvoert, andere dan deze die werden hierboven besproken, is dit onderdeel van 

het middel onontvankelijk omdat de nadere omschrijving ontbreekt. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 

4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in 

de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590). 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 


