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 nr. 112 616 van 23 oktober 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2013 heeft 

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

overwegingname van een asielaanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten van 4 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. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

heeft op 4 juni 2013 een beslissing genomen houdende weigering tot inoverwegingname van de tweede 

asielaanvraag van verzoekende partij, beslissing die haar ter kennis werd gebracht. Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“Overwegende dat betrokkene op 15.06.2012 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; haar 

echter op 20.12.2012 zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming 

geweigerd werd vanwege het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS); 

betrokkene op 21.01.2013 schorsend beroep aantekende tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV), waar op 29.04.2013 de beslissing van het CGVS bevestigd werd; 

betrokkene op 30.05.2013 een tweede asielaanvraag indiende, waaruit blijkt dat zij niet naar haar land 

van herkomst is teruggekeerd; betrokkene hierbij stelt onmogelijk terug te kunnen keren naar Pakistan, 
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gezien de huidige situatie aldaar; betrokkene deze bewering echter niet weet te staven met enig begin 

van bewijs waardoor het ook louter een bewering blijft; betrokkene anderzijds wel verwijst naar de 

elementen aangebracht door haar echtgenoot, dhr. M. A. (ov: X) en haar zoon M. K. (ov: X) in het kader 

van hun tweede asielaanvraag; echter ook in het dossier van dhr. M. A. en M. K. op 04.06.2013 door de 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een negatieve beslissing van 'weigering van in overwegingname' 

(bijlage 13quater) genomen werd voor wat betreft hun tweede asielaanvraag; betrokkene tenslotte ook 

haar ongenoegen uit omtrent het verloop van haar interview en de keuze van de tolk bij het CGVS 

gedurende haar eerste asielprocedure; de Directie Asiel echter geen beroepsinstantie is en bijgevolg 

niet over de bevoegdheid beschikt deze elementen te onderzoeken; 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 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 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 15.01.2013 en 07.05.2013 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 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van artikel 51/8 van de Wet van 15.12.1980. Schending van artikel 32 en 

artikel 34 (2) van Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus. Schending van art. 1 A 2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen ondertekend te Geneve op 28 juli 1951. Schending van de motiveringsverplichting van 

artikel 62 vreemdelingenwet. Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. De bestreden beslissing maakt geen melding van het 

de begeleidende brief en het merendeel van de nieuwe documenten die verzoekster als nieuwe 

elementen naar voren wil brengen in het kader van haar tweede asielaanvraag. Omdat gedaagde in de 

beslissing wel verwijst naar bepaalde van de nieuwe documenten bij de begeleidende brief, lijkt het er 

op dat gedaagde een aantal documenten heeft geselecteerd en de rest heeft genegeerd. Als bijlage bij 

de begeleidende brief zaten volgende documenten (stuk 2): 

1. Verklaring van de Directeur van St. John's Cathedral High School Gojra dd. 04.02.2013 

2. Verklaring van Dhr. M. A. Joseph Francis, Nationaal Directeur Centre for Legal Aid Assistance & 

Settlement (CLAAS) dd. 27.03.2013 

3. Verklaring van Dhr. Latif Bhatti, Voorzitter Pakistan Minority Aid vzw, in CC verstuurd naar 

Bisschop Yacub Paul, Nationaal Voorzitter Pakistan Christian Party (PCP) dd. 15.05.2013 

4. E-mailverkeer tussen Dhr. Latif Bhatti en Bisschop Yacub Paul dd. 08.05.2013 

5. Foto verzoeker tijdens manifestatie tegen blasfemiewetgeving Pakistan voor het Europees 

Parlement te Brussel dd. 25.03.2013 op website Global Christian Voice (foto 2 op pagina 3/5), 

met oproep voor manifestatie 

6. Medische attesten Ziekenhuis Goijra en foto verlamde schoonzoon Shafqat van verzoekers 

7. Artikels in verband met recente situatie christenen in Pakistan 

8. Enveloppes 

9. Originele huwelijksakte (bij eerste asielaanvraag hadden zij enkel een kopie) 

De bestreden beslissing wordt geen enkele melding gemaakt van de documenten of de begeleidende 

brief. Integendeel, de beslissing stelt uitdrukkelijk: ' betrokkene deze bewering echter niet weet te staven 

met enig begin van bewijs waardoor het bij loutere bewering blijft.' De voorgelegde documenten dienden 
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echter juist minstens als begin van bewijs te worden aanvaard. Minstens had DVZ moeten motiveren 

waarom de documenten niet voldoen. De verwijzing naar de niet inoverwegingnames van haar man en 

zoon kunnen uiteraard niet volstaan als verantwoording, te meer omdat ook bij deze beslissingen het 

merendeel van de documenten niet werd weerhouden! De nieuwe documenten bevatten echter onder 

meer getuigenissen van een aantal sleutelfiguren uit de Pakistaanse christelijke gemeenschap, gelinkt 

aan bekende organisaties die bevestigen dat verzoekers wel degelijk van Gojra afkomstig zijn en terecht 

vrezen voor vervolging op basis van hun religie. De begeleidende brief gaf bovendien de nodige duiding 

bij de documenten. In ieder geval doet DVZ uitschijnen alsof verzoekster zonder enige documenten en 

louter op basis van nieuwe verklaringen een nieuwe asielaanvraag probeerde af te leggen. Verzoekster 

kan niet anders dan vaststellen dat DVZ geweigerd heeft haar documenten te aanvaarden alsook de 

brief van haar raadsman. Bijgevolg heeft gedaagde de motiveringsplicht geschonden door geen 

rekening te houden en zelfs geen melding te maken van de documenten of de brief”. 

 

2.1.2. De Raad stelt vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de 

opgeworpen schending van artikel 32 en 34 (2) van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 

december 2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning 

of intrekking van de vluchtelingenstatus en artikel 1 A 2) van het Internationaal Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen ondertekend te Geneve op 28 juli 1951. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verwerende partij zich 

desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de 

opgeworpen schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (RvS nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R,v.St. 1992, z.p.). 

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat de Richtlijn 2005/85 werd omgezet in Belgisch recht door het 

Koninklijk Besluit van 27 april 2007, zodat verzoekende partij zich niet meer kan beroepen op de 

rechtstreekse werking van deze richtlijn. Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 bepaalt het 

volgende: 

“Dit besluit zet onder meer de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende 

minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van 

ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten 

voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 September 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging, de richtlijn 2004/81/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 

betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven 

aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen 

bij illegale immigratie, de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 

inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 

vluchteling of als persoon die anderszins internationale erkenning behoeft, en de inhoud van de 

verleende bescherming, en de richtliin2005/85/EG van de Raad van de Europese Unie van 1 december 

2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking 

van de vluchtelingenstatus, om in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” 

 

De verzoekende partij kan zich niet dienstig beroepen op een schending van het artikel 1 van de 

Vluchtelingenconventie, indien deze tegelijkertijd geen schending aanvoert van het artikel 52 van de 

vreemdelingenwet. Immers, het voormelde artikel 52 van de vreemdelingenwet bepaalt de criteria onder 

dewelke een asielzoeker het verblijf kan worden geweigerd en kan worden teruggeleid of uitgezet naar 

zijn land van herkomst (RvS dd. 08.06.1996 nr. 80.749). Tevens oordeelde de Raad van State dat het 

artikel 1 van de Vluchtelingenconventie geen procedure voorziet volgens dewelke de verdragsluitende 

partij en de hoedanigheid van vluchteling aan een bepaalde persoon kan toekennen, en de 

verdragsluitende partij en desbetreffend over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikken, in het 

bijzonder wat betreft de organisatie van de procedure m.b.t. het onderzoek naar de ontvankelijkheid van 

de asielaanvraag. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 
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Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Aangaande de schending van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet stelt de verzoekende partij dat haar 

man en zoon nieuwe stukken hebben aangevoerd in het kader van hun tweede asielaanvraag, en dat de 

gemachtigde ten onrechte geen melding maakt van deze stukken in de bestreden beslissing. 

Verzoekende partij verwijst naar een begeleidende brief en verschillende documenten die in bijlage 

zouden zijn gevoegd. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 30 mei 2013 bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

heeft verklaard dat zij zich voor haar aanvraag aansluit “bij de documenten van haar man M.A. 

(7526771) en zoon M. K. (7562073)”. 

 

Deze verklaring werd door de verzoekende partij ondertekend waardoor zij heeft verklaard dat de 

hierboven vermelde inlichtingen oprecht zijn en het gehoorverslag wordt aanvaard. Het verslag werd 

tevens voorgelezen in het Punjabi zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen. 

 

Het is dan ook niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris om ook te verwijzen 

naar de beslissingen van weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag van zowel de man als 

de zoon van verzoekende partij. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft omtrent elk van de voorgelegde documenten 

gemotiveerd in de beslissingen van weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag van zowel 

de man als de zoon van verzoekende partij waarom deze niet in aanmerking kunnen komen als een 

nieuw element in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 51/8, eerste lid, van de vreemdelingenwet 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 Geneve, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een 

reeel 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." 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris heeft besloten dat de verzoekende partij haar tweede asielaanvraag niet in overweging 

kon worden genomen. 

 

De asielaanvragen van de man en zoon van verzoekende partij, waarnaar de verzoekende partij zelf 

heeft verwezen in het gehoorverslag van 30 mei 2013, werden ook niet in overweging genomen.  

 

In casu kan slechts worden vastgesteld dat de vage en ongestaafde beschouwingen van de 

verzoekende partij niet van aard zijn om afbreuk te doen aan de bestreden beslissing, daar door de 

verzoekende partij op geen enkele manier wordt aangetoond dat is voldaan aan voormelde 

voorwaarden van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij de mening is toegedaan dat de door haar (of beter: de door 

haar man en zoon) voorgelegde stukken wel degelijk nieuw elementen uitmaken, in de zin van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet, volstaat niet om aan te tonen dat de gemachtigde een kennelijk 

onredelijke beslissing zou hebben genomen.  
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Een schending van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

 

“TWEEDE MTDDEL: Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Schending van de materiele motiveringsplicht. 

Schending van art. 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. Dat de bestreden 

beslissing er onder meer toe strekt een bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken aan 

verzoekster. Dat de bestreden beslissing daarover het volgende stelt: (…).Er wordt geen wettelijke basis 

aangegeven waarop het bevel steunt. Er wordt geen enkele motivering gegeven voor het bevel. Ook 

niet in de akte van kennisgeving. De beslissing geeft enkel de wettelijke basis aan en somt de motieven 

op waarom de asielaanvraag niet in overweging wordt genomen, maar geeft dit niet aan voor het bevel. 

Verder wordt enkel nog een motivatie gegeven om de termijn van het bevel te verantwoorden. Het bevel 

op zich vereist een eigen wettelijke basis en een eigen motivering. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

wordt niet opgenomen in de beslissing, laat staan dat wordt aangeduid op grond van welke van de in 

artikel 7 opgenomen omstandigheden waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten mogelijk is, het 

bevel zou genomen zijn. Artikel 8 van de Vreemdelingenwet bepaalt echter zeer duidelijk: "Het bevel om 

het grondgebied te verlaten of de beslissing tot terugleiding naar de grens vermeldt de bepaling van 

artikel 7 die werd toegepast." Verzoekster verwijst naar een recent arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr.117 686 dd. 11.06.2013 inzake een bijlage 26quater, beslissing die 

eveneens onder meer er toe strekt aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten te 

betekenen (stuk 3). De redenering van deze rechtspraak is naar analogie van toepassing op de in casu 

bestreden bijlage 13quater: (…). De bestreden beslissing dient bijgevolg in haar geheel te worden 

vernietigd wegens schending van artikel 8 Vreemdelingenwet en schending van de motiveringsplicht.” 

 

2.2.2. De nota van de verwerende partij vestigt de aandacht op artikel 71/5 van het K.B. van  8 oktober 

1981, dit artikel stipuleert het volgende: 

 

"De (Minister), of zijn gemachtigde, (overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid, van de wet), beslist de 

(asielaanvraag) niet in aanmerking te nemen, weigert hij de vreemdeling de binnenkomst in het Rijk 

of geeft hij hem het bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissingen van de Minister of van 

diens gemachtigde worden door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 

15quater betekend." 

 

Artikel 71/5 van het K.B. van 8 oktober 1981 spreekt duidelijk over “beslissingen”, zodoende betreffen 

de weigering tot in overwegingname (bijlage 13quater) en het bevel om het grondgebied te verlaten 

twee onderscheiden beslissingen.    

 

Artikel 7 van de  vreemdelingenwet geeft een twaalftal gronden weer waarop een bevel om het 

grondgebied te verlaten, naargelang het geval, kan gestoeld worden. Artikel 8 van de vreemdelingenwet 

luidt als volgt: “Het bevel om het grondgebied te verlaten of de beslissing tot terugleiding naar de grens 

vermeldt de bepaling van artikel 7 die werd toegepast”. 

 

Artikel 8 van de vreemdelingenwet wordt dan ook geschonden door de bestreden beslissing, in die mate 

dat in de motivering van de bevelscomponent van de bestreden beslissing geen van de gronden van 

artikel 7 van de vreemdelingenwet vermeld wordt. Deze vaststelling kan gemaakt worden door de 

eenvoudige lezing van de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten. Zodoende dient het 

bevel om het grondgebied te verlaten vernietigd te worden.  

 

De vermelding van de relevante artikelen van het K.B. van 8 oktober 1981 in de motivering van het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, hoe omstandig ook, vermogen immers niet de omissie 

van een wettelijke voorwaarde uit een hiërarisch hogere rechtsregel te remediëren.  

 

Het tweede middel is in die mate gegrond.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. Het beroep tegen de beslissing houdende de 

weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag wordt verworpen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van de beslissing van de gemachtigde van 4 juni 2013 

houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag met bevel om het grondgebied te 

verlaten, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig oktober tweeduizend dertien  

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


