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 nr. 115 726 van 16 december 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 Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 4 juli 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 4 juni 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 9 juli 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 november 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M KALIN, die loco advocaat L. LUYTENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 3 februari 2012 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal nam op 20 september 2012 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Na beroep weigerde de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus bij arrest van 3 januari 2013 met nr. 94 546. 
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1.3. Op 10 januari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.4. Op 1 maart 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies).  

 

1.5. Op 2 april 2013 hebben de Belgische autoriteiten de terugname van verzoekende partij aanvaard 

overeenkomstig artikel 16.1.e. van de Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 

2003.  

 

1.6. Verzoeker diende op 8 mei 2013 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.7. Op 4 juni 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in 

kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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 K.(…) V.(…) 

geboren te (…), op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Sri Lanka 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 08/05/2013 (2) 

Overwegende dat de betrokkene op 3 februari 2012 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier 

op 14 februari 2012 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 

20 september 2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 3Januari 2013 

een arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 

Overwegende dat de betrokkene op 8 mei 2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij 

niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij van zijn 

vader heeft vernomen dat zijn vader en zijn zus zijn bedreigd waarbij opgemerkt moet worden dat 

informatie van de vader van de betrokkene geen officieel door de autoriteiten opgestelde verklaring 

vervangt, dat het loutere en gemakkelijke verklaringen zijn van de betrokkene dat ze terugslaan op de 

redenen die de betrokkene gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten, dat aan deze 

motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties. Overwegende dat de betrokkene 

een foto naar voren brengt waar hij volgens zijn verklaringen op staat waarbij opgemerkt moet worden 

dat een foto enkel is wat ze is, in dit geval van twee personen zonder aanduiding van de plaats waar, de 

tijd wanneer of de omstandigheden waarin ze genomen zou zijn Overwegende dat de betrokkene een 

internetartikel naar voren brengt, volgens de betrokkene over een betoging waaraan hij deelgenomen 

zou hebben waarbij opgemerkt moet worden dat een internetartikel de echtheid niet garandeert dat het 

geschreven kan zijn op aanvraag, dat het artikel ook foto’s toont waarbij moet opgemerkt worden dat 

een foto enkel is wat hij is, een afbeelding van een aantal mensen, zonder aanduiding van wie ze 

zouden zijn, of de plaats waar of de tijd wanneer ze genomen zouden zijn. Overwegende dat de 

betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat hem 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 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 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. 
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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 eerste middel van zijn verzoekschrift, dat gericht is tegen de bevelscomponent van de 

bestreden beslissing, voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 74/14, §§1-

3 en 74/18 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 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 (hierna: het vreemdelingenbesluit), en van “de 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel”. Verzoeker verwoordt zijn 

middel als volgt:  

 

“Eerste onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing die eveneens een verwijderingsmaatregel inhoudt geen verwijzing 

bevat naar de correcte wetsartikels, en deze blijkbaar door elkaar haalt; 

Dat artikel 74/14 §1 enkel melding maakt van een termijn om het land te verlaten van 7 tot 30 dagen en 

geen enkele motivering vermeldt. 

Dat artikel 74/14 §3 verwijst naar een aantal limitatief opgesomde gevallen waarin van die termijn kan 

worden afgeweken. 

Dat de bestreden beslissing verwijst naar één van die limitatief opgesomde gevallen, doch een termijn 

vaststelt van 7 dagen, hetgeen niet klopt met het aangehaalde wetsartikel. 

Dat de bestreden beslissing verder ten onrechte artikel 71/5 van het KB inroept, om de termijn van 7 

dagen te staven, aangezien artikel 71/5 van het KB handelt over de afgifte van een bijlage 13 quater, 

maar niet in het minst over een verwijderingsmaatregel, laat staan de termijn, handelt. 

Terwijl de motiveringsvereiste uiteraard betekent dat de juiste wettelijke bepalingen dienen vermeld te 

worden én dat er een juiste toepassing aan dient gegeven te worden. 

Terwijl artikel 74/14 als volgt luidt : 

§ 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. 

Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn. 

Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf het bestaan van schoolgaande kinderen, het 

afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 

onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde. 

De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

§ 2. Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 

gedwongen verwijdering. 

Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 

worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 

De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, §2, 4°, artikel 13, § 2bis, 

§ 3, 3°, § 4, 5°, § 5, of artikel 18, § 2, of; 

6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 

nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag. 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 
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enkele termijn 

Tweede onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing geen -expliciete- vermelding maakt van de mogelijkheid om een 

vertaling van de essentiële elementen van de verwijderingsbeslissing te bekomen in een taal die hij 

begrijpt, zoals de wet voorziet. 

Terwijl artikel 74/18 als volgt luidt : 

Een schriftelijke of mondelinge vertaling van de belangrijkste elementen van de beslissing tot 

verwijdering, in voorkomend geval gepaard met een inreisverbod, met inbegrip van de informatie 

betreffende de beroepsmiddelen, in een taal die de onderdaan van een derde land begrijpt of waarvan 

men redelijkerwijs kan veronderstellen dat hij die begrijpt, kan op verzoek van de vreemdeling bij de 

minister of zijn gemachtigde bekomen worden. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de beslissing 

Terwijl de bestreden beslissing geen vermelding bevat van dit artikel, minstens van deze mogelijkheid 

die hij krachtens de Wet dient te krijgen. 

Terwijl een duidelijk wetsartikel dient toegepast te worden, en dat bij schending ervan de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden. 

Derde onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing in de kennisgeving melding maakt van een verkeerde datum van 

kennisgeving, hetzij 4 mei 2013 ipv 4 juni 2013. 

Terwijl deze datum echter essentieel is voor de berekening van de termijn om het grondgebied te 

verlaten; terwijl het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de overheid haar beslissingen met zorg 

voorbereid en dergelijke vergissingen ontoelaatbaar zijn;” 

 

2.2. In een tweede middel, gericht tegen de beslissing van weigering tot in overwegingname van zijn 

tweede asielaanvraag, voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 51/8 en 62 

van de vreemdelingenwet en “van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldig-

heidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, de manifeste beoordelingsfout”. Tenslotte voert verzoeker 

aan dat er sprake is van rechtsweigering. Verzoeker betoogt als volgt:  

 

“Eerste onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing geen rekening heeft willen houden met alle elementen die verzoeker 

wenste in te roepen; dat de nota van zijn raadsman en drie andere stukken niet werden in ontvangst 

genomen, ondanks het aandringen van verzoeker, te weten 

1.de kopieën van de medische/medicamenteuze behandelingen die verzoeker in Sri Lanka heeft 

ondergaan 

2.het verslag van de psycholoog uit Nederland 

3.het rapport van OSAR ivm de situatie van (terugkerende) Tamils 

Dat zij een ontvangstbewijs afleverde omtrent de foto, die wel werd aangenomen, maar niet omtrent de 

internetartikel met foto’s van de commemoratie op 18/5/2013, waarover zij wel uitspraak doet in de 

bestreden beslissing 

Terwijl uit dit alles blijkt dat de overheid bij het nemen van haar beslissing tekortgeschoten is aan haar 

zorgvuldigheidsplicht en ook toegang tot de procedure heeft verhinderd door bewust een aantal stukken 

niet in ontvangst te willen nemen. 

Terwijl de overheid bij het nemen van haar beslissingen zorgvuldig dient te werk te gaan en rekening 

dient te houden met alle relevante gegevens; Dat het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat zij zich baseert 

op correcte feitelijke gegevens, op volledige gegevens en dat zij deze correct beoordeeld 

Tweede onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing besluit dat verzoeker “geen nieuwe gegevens heeft naar voren 

gebracht dat er wat hem betreft ernstige aanwijzingen bestaan voor een gegronde vrees voor vervolging 

of reëel risico op ernstige schade. ” 

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. 

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 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 11 

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 bewijzen en nieuwe feiten heeft aangehaald, in het bijzonder het feit dat zijn 

vader en zus bedreigd zijn , dat hij een foto heeft getoond waarop hij duidelijk herkenbaar staat naast 

een andere persoon in militaire uitrusting en met zijn wapen in de hand, en dat hij verwezen heeft naar 

zijn deelname aan een manifestatie ter herdenking van de Tamil slachtoffers, waarbij ook fotos van zijn 

aanwezigheid werden genomen en meegedeeld. 

Terwijl het niet per definitie vereist is dat hij de “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 en dit precies aangezien 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 in elk geval de bestreden beslissing haar bevoegdheid te buiten gaat wanneer zij andere dan de 

wettelijk voorziene beschouwingen begint te uiten, namelijk dat verklaringen maar verklaringen zijn en er 

geen geloof werd gehecht aan de vluchtmotieven die verzoeker eerder heeft geuit. 

Terwijl zij evenmin zo ver kan gaan om de foto inhoudelijk te beoordelen, hetgeen zij in casu wel doet. 

Terwijl zij evenmin een inhoudelijke beoordeling kan geven over het internetartikel. 

Terwijl bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat zij bij de beoordeling van de voorgelegde 

gegevens, geen duidelijkheid verschaft over deze elementen en hun inhoud en draagwijdte volledig 

minimaliseert; dat zij het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht schendt; 

-terwijl zij immers niet verduidelijkt dat de foto verzoeker toont in militaire uitrusting, met wapen in de 

hand en waarbij verzoeker wel degelijk toelichting heeft gegeven en wenst te bewijzen dat hij wel 

degelijk actief was voor LTTE, hetgeen toch een cruciaal gegeven is; dat zij het heeft over “twee 

personen, zonder aanduiding van de plaats waar, de tijd wanneer of de omstandigheden waarin ze 

genomen zou zijn ” 

terwijl verder dergelijke beoordeling ten gronde van deze elementen uiteraard de bevoegdheid van 

verwerende partij overschrijden. 

-terwijl zij evenmin verduidelijkt dat het intemetartikel een commemoratie demonstratie betreft voor de 

Tamil slachtoffers van het regime in Antwerpen op 18/5/2013, terwijl verzoeker dat duidelijk heeft 

toegelicht; terwijl de beschouwingen die verwerende partij maakt bij dat internet artikel deze feiten 

verhult en het heeft over “een internetartikel naar voren brengt, volgens de betrokkene over een 

betoging waaraan hij deelgenomen zou hebben waarbij opgemerkt moet worden dat een internetartikel 

de echtheid niet garandeert, dat het geschreven kan zijn op aanvraag, dat het artikel ook foto’s toont 

waarbij opgemerkt moet worden dat een foto enkel is wat hij is, een afbeelding van een aantal mensen, 

zonder aanduiding van wie ze zouden zijn, of de plaats waar of de tijd wanneer ze genomen zouden 

zijn., 

Terwijl ook hier weer duidelijk mag blijken dat dergelijke beoordeling ten gronde niet meer behoort tot de 

bevoegdheid van verwerende partij. 

Temeer daar verzoeker heeft verwezen naar het feit dat het laatste rapport van de Zwitserse 

vluchtelingenorganisatie OSAR stelt dat “arbitraire arrestaties én foltering van Tamils doorgaan en het 

loutere feit van Tamil te zijn een indicatie kan zijn van betrokkenheid bij het LTTE. ” 

En dat “een terugkeer uit het buitenland, zelfs van mensen die eerder zonder problemen konden 

vertrekken, en niet verdacht waren, bij hun terugkeer niettemin in diskrediet vallen. 

Dat personen, ondanks een laag profiel, enorme risico’s lopen op foltering, en dat deze gebeurtenissen 

niet steeds onmiddellijk na hun terugkeer plaatsvinden maar ook nog lang daarna kunnen gebeuren. 

Terwijl vaststaat dat verzoeker wel degelijk nieuwe elementen heeft aangebracht dat er ernstige 

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging. 
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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 of nog waar zij beschouwingen ten gronde uit betreffende 

de foto en het intemetartikel. 

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.” 

 

Aan zijn verzoekschrift voegt verzoeker een schrijven toe van zijn raadsvrouw dat zou dateren van 7 mei 

2013, vergezeld van 3 kopieën van aankoopbewijzen van medicatie, een verslag van een psycholoog 

van 3 april 2013 en een rapport getiteld ‘Sri Lanka: situation actuelle’ van 15 november 2012.  

 

2.3. Beide aangevoerde middelen worden hieronder omwille van hun inhoudelijke verwevenheid 

gezamenlijk behandeld. 

 

2.4. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. 

 

2.5. De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr. 107.624). 

 

2.6. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding in artikel 62 van de vreemde-

lingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). 

Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de 

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

een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt 

vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing 

kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de 

formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

2.7. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad 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 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). 

 

2.8. De bestreden beslissing tot weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag vindt haar 

juridische grondslag in (oud) artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. Dit wetsartikel bepaalt 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 

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.” 

 

(Oud) artikel 51/8 van de vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaan-

vraag.  

 

De bevoegdheid die (oud) 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 
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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 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), 

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 voornoemde wet. 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 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 Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

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

wet.  

Deze drie voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. 

 

De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris beperkt zich in het kader van artikel 51/8 

van de vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. In beide 

gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput:  

 

- Indien wordt beslist dat de vreemdeling effectief nieuwe gegevens aanbrengt in verhouding tot een 

eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Die zal vervolgens de nieuwe asielaanvraag inhoudelijk onderwerpen 

aan een onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Dit betekent dat 

de gemachtigde van de staatsecretaris zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, aangezien hij hiervoor niet bevoegd is.  

- Indien wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe asielaan-

vraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen deze asielaanvraag niet zal onderwerpen aan een onderzoek ten gronde, in de zin van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

2.10. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag 

volgende documenten neerlegde: een foto waarvan verzoeker beweert dat hij daarop staat en een inter-

netartikel met een aantal foto’s over een betoging waar verzoeker beweert aan te hebben deelgenomen. 

Verder verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor op 30 mei 2013 naar aanleiding van zijn tweede 

asielaanvraag het volgende:  

 

“Welke zijn de nieuwe elementen die u aanbrengt voor deze nieuwe aanvraag ? 

In december 2012 belde ik met mijn vader. Hij vertelde me dat 4 soldaten van majoor K.(…) - brigade 

(…) - eerder die maand bij hem thuis waren geweest. Ze hadden zijn telefoon afgenomen en waren zo te 

weten gekomen dat ik in België verblijf. Mijn moeder en zus waren in november 2012 al naar Colombo 

vertrokken uit angst voor de soldaten. Ze bleven immers naar me zoeken. In december 2012 kwamen 

de soldaten ook nog bij mijn vader langs met het dreigement dat ze mijn zus zouden meenemen en 

seksueel misbruiken. Mijn vader was bezorgd en zei dat ik voorzichtig moest zijn omdat ze me zelfs in 

België zouden kunnen vermoorden. Ik had een negatieve beslissing gekregen in België en wist me geen 

raad meer. Ik nam contact op met een kennis in Noorwegen en hij raadde me aan om ook naar 

Noorwegen te komen. 

Op 16/03/13 vertrok ik naar Noorwegen maar werd in Nederland tegen gehouden als illegaal. Nadat 

werd vast gesteld dat ik reeds asiel had aangevraagd in België werd ik op 23/04/13 terug gestuurd. Ik 

besloot daarna om hier opnieuw asiel aan te vragen. Ik nam telefonisch contact op met mijn tante en 

vroeg haar een foto van mij als LTTE, die op haar pc stond, op te sturen. Ze stuurde me een memory 

stick met de foto zodat ik hem hier in België kon afprinten. Ik wil deze foto voorleggen als bewijs dat ik 

wel degelijk LTTE lid ben. Op (…) nam ik met de Tamil gemeenschap in (…) deel aan een 

herdenkingsdienst voor alle gesneuvelde Tamils in (…). Er werd bericht over deze herdenkingsdienst via 

internet. Op (…), de dag voordien, had de regering van Sri Lanka via de media verklaard dat 

deelnemers aan herdenkingsdiensten op (…) zullen vervolgd en gestraft worden. Ik wist niet dat er een 

reporter van (…) (Tamil nieuwsagentschap) zou aanwezig zijn en dat ze het zelfs op de site zouden 

publiceren. Ik weet dat ik ook zou gestraft worden voor mijn deelname als ik zou terugkeren naar Sri 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 11 

Lanka.”  
 

2.11. In de bestreden beslissing werd over de neergelegde documenten en verzoekers verklaringen het 

volgende gesteld: “(…) Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij van zijn vader heeft vernomen 

dat zijn vader en zijn zus zijn bedreigd waarbij opgemerkt moet worden dat informatie van de vader van 

de betrokkene geen officieel door de autoriteiten opgestelde verklaring vervangt, dat het loutere en 

gemakkelijke verklaringen zijn van de betrokkene dat ze terugslaan op de redenen die de betrokkene 

gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten, dat aan deze motieven geen geloof werd 

gehecht door de Belgische asielinstanties. Overwegende dat de betrokkene een foto naar voren brengt 

waar hij volgens zijn verklaringen op staat waarbij opgemerkt moet worden dat een foto enkel is wat ze 

is, in dit geval van twee personen zonder aanduiding van de plaats waar, de tijd wanneer of de 

omstandigheden waarin ze genomen zou zijn Overwegende dat de betrokkene een internetartikel naar 

voren brengt, volgens de betrokkene over een betoging waaraan hij deelgenomen zou hebben waarbij 

opgemerkt moet worden dat een internetartikel de echtheid niet garandeert dat het geschreven kan zijn 

op aanvraag, dat het artikel ook foto’s toont waarbij moet opgemerkt worden dat een foto enkel is wat hij 

is, een afbeelding van een aantal mensen, zonder aanduiding van wie ze zouden zijn, of de plaats waar 

of de tijd wanneer ze genomen zouden zijn. Overwegende dat de betrokkene geen nieuwe gegevens 

naar voren brengt dat er, wat hem 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 wet van 15 december 1980. De bovenvermelde aanvraag wordt niet in 

overweging genomen.” 

 

2.12. In een eerste onderdeel van zijn tweede middel stelt verzoeker dat “de bestreden beslissing geen 

rekening heeft willen houden met alle elementen die verzoeker wenste in te roepen; dat de nota van zijn 

raadsman en drie andere stukken niet werden in ontvangst genomen, ondanks het aandringen van 

verzoeker.” Verzoeker voegt deze stukken samen met de begeleidende brief van zijn raadsvrouw van 7 

mei 2013 als bijlage bij zijn verzoekschrift (verzoekschrift, bijlagen 2-5). De Raad stelt vast dat deze 

stukken niet in het administratief dossier kunnen worden teruggevonden en dat verzoeker geenszins 

aantoont dat deze stukken aan de verwerende partij zouden zijn overgemaakt. De bewering van 

verzoeker dat deze elementen, ondanks zijn aandringen, niet door de gemachtigde van de staats-

secretaris in ontvangst zouden zijn genomen, vindt geen steun in het administratief dossier. Uit de 

verklaringen die verzoeker tijdens zijn gehoor van 30 mei 2013 naar aanleiding van zijn derde 

asielaanvraag heeft afgelegd en die hierboven werden weergegeven (zie punt 2.10) blijkt immers 

geenszins dat verzoeker problemen zou hebben gekend om bij zijn tweede asielaanvraag bepaalde 

stukken in ontvangst te laten nemen. Indien hij werkelijk zou hebben moeten aandringen om nieuwe 

elementen te kunnen voorleggen zou minstens mogen worden verwacht dat hij hiervan melding maakt 

tijdens zijn gehoor. Ook de bewering van verzoeker dat hij zou hebben verwezen hebben naar een 

rapport van de Zwitserse vluchtelingenorganisatie OSAR, rapport dat verzoeker thans als bijlage bij zijn 

verzoekschrift voegt (verzoekschrift, bijlage 5), vindt geen steun in het administratief dossier. In het 

verslag van het gehoor van verzoeker kan immers geen enkele verwijzing naar dit rapport worden 

teruggevonden. De gegevens die thans als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd werden niet 

aan het oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris voorgelegd waardoor verzoeker deze 

laatste geen onzorgvuldigheid kan verwijten omdat hij met deze gegevens geen rekening zou hebben 

gehouden. Ook de Raad kan deze gegevens niet beoordelen aangezien hij in het voorliggende geschil 

overeenkomstig artikel 39/2 van de vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter en de regelmatig-

heid van een bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur 

ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 

2008, nr. 2982 (c)).  

 

2.13. Verder beweert verzoeker dat hij wel degelijk nieuwe bewijzen en nieuwe feiten heeft aangehaald, 

met name de bedreigingen aan het adres van zijn vader en zijn zus en de neergelegde foto’s en dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris zijn bevoegdheid te buiten ging bij de beoordeling daarvan. Het 

begrip "nieuwe gegevens" uit (oud) artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft echter niet louter 

betrekking op bewijsmiddelen, maar ook op de inhoud van die gegevens (RvS 1 december 2009, nr. 

5053 (c); RvS 19 april 2006, nr. 157.660). De Raad merkt op dat (oud) artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet weliswaar niet toelaat om aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk 

onderzoek – een onderzoek ten gronde – te onderwerpen, doch niet uitsluit dat de bewijskracht van de 

aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 november 2002, nr. 112.420). (Oud) 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat immers slechts toe een herhaalde asielaanvraag 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 
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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 (nog 

oudere) artikel 50, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet (thans artikel 51/8), met name het 

bereiken van een 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.  

 

2.14. Naar aanleiding van de verklaringen van verzoeker over de bedreigingen aan het adres van zijn 

vader en zijn zus, wordt in de bestreden beslissing terecht de relevantie in vraag gesteld en wordt 

besloten dat dit onmogelijk als een “ernstige aanwijzing” kan worden beschouwd in de zin van (oud) 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet omdat de “informatie van de vader van de betrokkene geen 

officieel door de autoriteiten opgestelde verklaring vervangt” en het “loutere en gemakkelijke verklaring-

en zijn van betrokkene”. De stelling van verzoeker dat er sprake is van bevoegdheidsoverschrijding kan 

niet worden gevolgd aangezien de gemachtigde van de staatssecretaris enkel een prima facie-

onderzoek doorvoert van de aangeleverde bewijsmiddelen. Verzoeker toont niet aan dat het uitgangs-

punt van de gemachtigde van de staatssecretaris onjuist is waar deze meent dat de verklaringen van 

verzoeker “terugslaan op de redenen die de betrokkene gehad zou hebben om zijn land van herkomst te 

verlaten” waardoor deze verklaringen niet als nieuwe gegevens kunnen worden beschouwd omdat “aan 

deze motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties”. De gemachtigde van de 

staatssecretaris kan immers bij de beoordeling van als nieuw aangevoerde gegevens ook nagaan of de 

aangevoerde gegevens “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 7 maart 2012, nr. 8200 (c); RvS 

17 mei 2010, nr. 5672 (c)).  

Met betrekking tot de neergelegde foto heeft de gemachtigde van de staatssecretaris geoordeeld dat 

“een foto enkel is wat ze is, in dit geval van twee personen zonder aanduiding van de plaats waar, de tijd 

wanneer of de omstandigheden waarin ze genomen zou zijn” en over het internetartikel dat “een 

internetartikel de echtheid niet garandeert dat het geschreven kan zijn op aanvraag, dat het artikel ook 

foto’s toont waarbij moet opgemerkt worden dat een foto enkel is wat hij is, een afbeelding van een 

aantal mensen, zonder aanduiding van wie ze zouden zijn, of de plaats waar of de tijd wanneer ze 

genomen zouden zijn.” Op grond van deze pertinente overwegingen, die betrekking hebben op de 

relativiteit van de bewijswaarde van de foto en het internetartikel, kon de gemachtigde van de 

staatssecretaris rechtsgeldig besluiten dat de door verzoeker aangeleverde informatie geen “ernstige 

aanwijzing” bevat zoals bedoeld in (oud) artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn prima facie-beoordelingsbevoegdheid te 

buiten is gegaan en op kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat verzoeker bij zijn tweede 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens heeft aangebracht zoals bedoeld in artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.15. Het bevel om het grondgebied te verlaten waarmee de bestreden beslissing gepaard gaat, is 

gestoeld op artikel 71/5 van het vreemdelingenbesluit. Dit artikel bepaalt het volgende: 

 

“Wanneer 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 13quater 

betekend.” 

 

Artikel 71/5 van het vreemdelingenbesluit heeft geen betrekking op de termijn van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, maar vormt de juridische grondslag voor de afgifte van het bevel. Verzoeker 

kan dan ook niet gevolgd worden in zijn kritiek dat de bestreden beslissing ten onrechte verwijst naar 

artikel 71/5 van het vreemdelingenbesluit om de termijn van zeven dagen te staven “aangezien artikel 

71/5 van het KB handelt over de afgifte van een bijlage 13 quater, maar niet in het minst over een 

verwijderingsmaatregel, laat staan de termijn, handelt”. 

 

2.16. De termijn gekoppeld aan het bevel om het grondgebied te verlaten wordt wel degelijk bepaald 

volgens artikel 74/14 van de vreemdelingenwet. Dit wetsartikel luidt als volgt:  
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“§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. 

(…) 

§3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in §1 indien : 

(…) 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

(…) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gesteld dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een 

eerder bevel om het grondgebied te verlaten van 15 januari 2013 en dat de termijn van het huidige bevel 

om het grondgebied te verlaten om die reden wordt vastgelegd op zeven dagen. Verzoeker betwist niet 

dat hem eerder een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend. Waar verzoeker in zijn middel 

stelt dat “de bestreden beslissing verwijst naar één van de limitatief opgesomde gevallen, doch een 

termijn vaststelt van 7 dagen, hetgeen niet klopt met het aangehaalde wetsartikel”, stipt de Raad samen 

met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen aan dat verzoeker geen enkel belang heeft bij 

zijn kritiek. In artikel 74/14, §3 van de vreemdelingenwet wordt gesteld dat van de termijn uit artikel 74, 

§1 van de vreemdelingenwet “kan” worden afgeweken in de daarbij opgesomde gevallen, maar dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris hiertoe niet verplicht is. Artikel 74, §1 van de vreemdelingenwet is 

in de bestreden beslissing wel degelijk correct toegepast omdat verzoeker niet aantoont dat hij 

gemachtigd zou zijn om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, hetgeen een termijn van 

minimaal 7 dagen rechtvaardigt. Uit het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen gebruik 

heeft gemaakt van zijn mogelijkheid om de termijn verder in te korten op grond van artikel 74/14, §3 van 

de vreemdelingenwet, kan verzoeker geen nadeel puren. In elk geval kan de bewering van verzoeker 

dat er niet verwezen is naar de correcte wetsartikelen en dat de bestreden beslissing artikel 74/14, §1 

en artikel 74/14, §3 van de vreemdelingenwet “blijkbaar door elkaar haalt” niet worden bijgetreden. 

 

2.17. In het tweede onderdeel van zijn eerste middel meent verzoeker dat de bevelscomponent van de 

bestreden beslissing moet worden vernietigd omdat deze geen melding maakt van artikel 74/18 van de 

vreemdelingenwet. Artikel 74/18 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Een schriftelijke of mondelinge vertaling van de belangrijkste elementen van de beslissing tot 

verwijdering, in voorkomend geval gepaard met een inreisverbod, met inbegrip van de informatie 

betreffende de beroepsmiddelen, in een taal die de onderdaan van een derde land begrijpt of waarvan 

men redelijkerwijs kan veronderstellen dat hij die begrijpt, kan op verzoek van de vreemdeling bij de 

minister of zijn gemachtigde bekomen worden. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de beslissing.”  

 

De bestreden beslissing vermeldt in casu inderdaad niet uitdrukkelijk dat op verzoek een vertaling van 

de belangrijkste elementen van de beslissing tot verwijdering kan worden verkregen. De vraag rijst 

echter of verzoeker door het ontbreken van deze vermelding schade heeft ondervonden. De verwerende 

partij vraagt zich daarom in haar nota met opmerkingen af of verzoeker belang heeft bij deze kritiek. In 

de akte van kennisgeving van de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de 

landen waarvan verzoeker het grondgebied dient te verlaten binnen zeven dagen en van de beroeps-

mogelijkheden die voor hem openstaan. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat de bestreden 

beslissing aan verzoeker persoonlijk werd overhandigd door een ambtenaar van de Dienst Vreemde-

lingenzaken, wat niet uitsluit dat bij deze kennisgeving een mondelinge uitleg werd verschaft over de 

inhoud ervan. Alleszins dient te worden vastgesteld dat verzoeker middels het thans voorliggende 

verzoekschrift, waarin hij de verwijderingsmaatregel aanvecht, tijdig een beroep heeft kunnen instellen 

zodat niet kan worden ingezien in welk opzicht zijn belangen zouden zijn geschaad. Tevens blijkt uit de 

bewoordingen van het middel dat verzoeker weet dat hij het grondgebied binnen de zeven dagen diende 

te verlaten. Verzoeker kan dus onmogelijk voorhouden dat hij geen kennis heeft van de belangrijkste 

elementen van de beslissing, waardoor hij elk belang bij zijn kritiek ontbeert. 

 

2.18. Ter terechtzitting oppert de Raad naar aanleiding van het derde onderdeel van verzoekers eerste 

middel dat de kennisgeving van de bestreden beslissing een materiële misslag bevat omdat een 

verkeerde datum van kennisgeving, namelijk 4 mei 2013, werd weergegeven. Aangezien verzoeker tijdig 

beroep heeft kunnen instellen, heeft hij hierdoor geen schade ondervonden waardoor hij ook geen 
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belang meer heeft bij deze kritiek. De Raad wijst er hierbij op dat een eventueel gebrek in de betekening 

geen invloed heeft op het rechtmatig karakter van de genomen beslissing zelf en dat dit niet tot de 

nietigheid ervan kan leiden (RvS 11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 126.889 en 

RvS 21 maart 2005, nr. 142.408). 

 

2.19. Er werd geen schending aangetoond van de artikelen 51/8, 74/14, §1, 74/14, §3 of 74/18 van de 

vreemdelingenwet, noch van artikel 71/5 van het vreemdelingenbesluit. De beslissing steunt op 

deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat met bepaalde 

gegevens geen of onvoldoende rekening zou zijn gehouden. De materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel werden derhalve niet geschonden. Er werd geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk gemaakt. 

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 


