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 nr. 116 638 van 9 januari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 29 april 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag van 28 maart 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 22 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. IMPENS, 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 verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn. 

 

1.2. Verzoeker heeft op 26 maart 2010 een asielaanvraag ingediend.  

 

1.3. De Commissaris-generaal heeft op 10 september 2010 beslist de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker te weigeren. 

 

1.4. Tegen de beslissing van de Commissaris-generaal van 10 september 2010 diende verzoeker 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bij arrest nr. 51 411 dd. 22 november 2010 

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker heeft geweigerd. 
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1.5. Bij aangetekend schrijven dd. 20 oktober 2010 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.6. Verzoekers aanvraag werd door de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ontvankelijk 

verklaard op 25 november 2010. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een AI, en verzoekers dossier 

werd voor advies overgemaakt aan de arts-adviseur. 

 

1.7. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft verzoekers aanvraag dd. 20 oktober 2010 

ongegrond verklaard op 8 juni 2012. 

 

1.8. Verzoeker diende op 19 juli 2012 een tweede asielaanvraag in.  

 

1.9. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 25 juli 2012 een beslissing genomen 

houdende weigering tot inoverwegingname van verzoekers tweede asielaanvraag, die aan verzoeker ter 

kennis werd gebracht. 

 

1.10. Bij aangetekend schrijven dd. 10 september 2012 diende verzoeker een tweede maal een 

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

 

1.11. Bij schrijven dd. 10 september 2012 diende verzoeker tevens een aanvraag in tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.12. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft verzoekers aanvraag dd. 10 september 

2012 op grond vand  artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. 

 

1.13. Bij aangetekend schrijven dd. 17 december 2012 diende verzoeker een derde maal een aanvraag 

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

  

1.14. Op 20 december 2012 heeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan de arts-

adviseur gevraagd te willen meedelen of de ziekte die wordt ingeroepen in het standaard medisch 

getuigschrift, wel of niet valt onder artikel 9ter §3, 4° van de Vreemdelingenwet. 

Op 4 februari 2013 heeft de arts-adviseur een negatief medisch advies verschaft. 

 

1.15. Verzoeker diende tegen de ongegrondheidsbeslissing dd. 8 juni 2012 een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad, die bij arrest nr. 97 192 dd. 14 februari 2013 het beroep heeft 

verworpen. 

 

1.16. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft verzoekers aanvraag dd. 17 december 

2012 onontvankelijk verklaard op 4 maart 2013. 

 

1.17. Verzoeker diende op 25 maart 2013 een derde asielaanvraag in.  

 

1.18.De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 28 maart 2013 een beslissing 

genomen houdende weigering tot inoverwegingname van verzoekers derde asielaanvraag, die aan 

verzoeker ter kennis werd gebracht 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, die op 28 maart 2013 aan verzoeker ter kennis werd gebracht. 

 

1.19. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft op 28 mei 2013 verzoekers aanvraag dd. 

10 september 2012 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. 

 

1.20. Verzoeker diende op 3 juli 2013 een vierde asielaanvraag in.  

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 

Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de 
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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 M. R. 

geboren te (…) 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 25.03.2013 (2) 

Overwegende dat de betrokkene op 26.03.2010 een eerste asielaanvraag indiende die op 24.11.2010 

werd afgesloten met een 

beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' vanwege de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV); overwegende dat de betrokkene op 19.07.2012 een tweede 

asielaanvraag indiende die op 

25.07.2012 werd afgesloten met een beslissing 'weigering van in overwegingname' vanwege de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ); overwegende dat de betrokkene op 25.03.2013 een derde asielaanvraag 

indiende waaruit blijkt dat de betrokkene niet is teruggekeerd naar zijn land van herkomst; overwegende 

dat de betrokkene een attest van het Ministerie van binnenlandse zaken naar voren brengt waarin staat 

vermeld dat zijn huis is afgebrand waarbij dient opgemerkt te worden dat nergens wordt vermeld in 

welke omstandigheden dit zou zijn gebeurd en als zodanig geen element vormt binnen het 

toepassingsgebied van de Conventie van Genève; overwegende dat het naar voren gebrachte attest 

vermeldt dat betrokkene zijn leven in gevaar zou zijn bij een terugkeer waarbij dient opgemerkt te 

worden dat deze informatie voortbouwt op zijn initiële vluchtmotieven en het CGVS oordeelde dat de 

betrokkene deze niet aannemelijk heeft kunnen maken; overwegende dat dit attest niet van die aard is 

dat het zijn vorige beslissingen kan; overwegende dat de 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 15.12.1980. 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 

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

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

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

tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene al op 25.07.2012 een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 7 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tôt het 

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. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 
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4.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikel 1A van het 

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchteling, van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, 

de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur en de materiële motiveringsplicht, alsook 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van haar middel  

 

“Het dient evenwel benadrukt te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken manifest zijn bevoegdheid 

te buiten gaat. 

Dat de interpretatie van artikel 51/8 (het toenmalige artikel 50, alinea 3 en 4) in de arresten van het 

(toenmalige) Arbitragehof (bijv. arrest nr. 61/94 en arrest nr. 83/94), en die als enige grondwettelijk 

beschouwd wordt, luidt als volgt: 

"De wetgever heeft aldus beoogd een specifieke vorm van misbruik van procedure, het systeem van 

herhaalde identieke verklaringen, uit te schakelen. 

Daartoe heeft hij de vordering tot schorsing bij de Raad van State uitgesloten in de gevallen waarin de 

vreemdeling: 

a) Reeds vroeger een verklaring om zich als vluchteling te laten erkennen heeft afgelegd, verklaring 

die na onderzoek niet in aanmerking is genomen; en 

b) De mogelijkheid heeft gehad om tegen die weigering in beroep te gaan en alle rechtsmiddelen uit te 

putten; en 

c) Een identieke verklaring aflegt zonder enig nieuw gegeven aan te voeren. 

Nieuwe gegevens in de zin van de bestreden wetsbepaling zijn gegevens die "betrekking hebben op 

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

ze had kunnen aanbrengen". 

Als de vreemdeling nieuwe gegevens aanvoert, maar de bevoegde Minister of diens gemachtigde 

oordeelt dat zij niet van die aard zijn dat daardoor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het 

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 wordt aangetoond, is artikel 50, derde en vierde lid (51/8) niet van 

toepassing." 

Dit betekent m.a.w. dat de DVZ zich wel mag uitspreken over de 'nieuwheid' van een door de 

asielzoeker aangevoerd gegeven, maar zich ervan moet weerhouden te oordelen over de mate waarin 

het al dan niet relevant is om de vervolgingsvrees of het reëel risico aan te kunnen tonen. Waar DVZ tot 

2006 nog over de mogelijkheid beschikte in dergelijke gevallen de aanvraag onontvankelijk wegens 

kennelijk ongegrond af te wijzen, lijkt de grondwettelijke interpretatie tot gevolg te hebben dat ze zich er 

nu volledig van moet onthouden de grond van de asielaanvraag in haar beslissing tot het al dan niet in 

overweging nemen van een meervoudige asielaanvraag te betrekken. (juridische analyse van BCHV) 

(…) 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken, niet zonder de inhoud van het dossier te beoordelen, een oordeel 

kan vellen dat het attest niet als nieuw element kan aanvaard worden. 

Dat er aldus een manifeste schending is van het recht van verzoeker om asiel in te dienen voor de 

Belgische asielinstanties 

Dat verwerende partij hier geen rekening mee houdt en verzoeker een beslissing overhandigt tôt 

weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag, inclusief het bevel om het grondgebied te 

verlaten, en dit binnen een termijn van zeven dagen. Verzoeker riskeert dus manifest om het 

grondgebied te moeten verlaten en gedwongen of "vrijwillig" terug te moeten keren naar Macedonië. 

Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

'Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)'. 

Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1981-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)' 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

2.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel bij de voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St. THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, 

R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 
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De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

Het opgeworpen middel dient vanuit het oogpunt van de materiële motivering bekeken te worden. In 

deze roept verzoekende partij een schending in van het artikel 51/8 wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

asielaanvraag en luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat de aangebrachte gegevens: 

 

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

van een eerdere asielaanvraag; 

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

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

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

16 oktober 2006, nr. 163.610); 

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

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

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

Vreemdelingenwet. 

 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 

 

De verzoekende partij legde de volgende documenten neer bij haar aanvraag: 

 

- Een attest van het ministerie van binnenlandse zaken (Kosovo). 

 

Verzoeker verklaarde naar aanleiding van de huidige asielaanvraag het volgende: 

 

“Vandaag kan ik u nieuwe documenten voorleggen als nieuwe elementen voor mijn asielaanvraag. Deze 

zijn : Attest van Ministerie van binnenlandse zaken van Kosovo, algemene directie van politie. In deze 

attest word er bevestigd dat de genaamde M. R. (doelend op mij) woonachtig was tot 1999 in Prishtina, 
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Kosovo. Na het vertrek van de genaamde is zijn huis volledig verbrand. Er word bevestigd dat de 

genaamde niet meer kan terugkeren daar hij geen woonplaats meer heeft. Er wordt ook bevestigd dat 

het leven van de genaamde in gevaar zou zijn bij een terugkeer van de genaamde. 

Deze attest werd op 15/02/13 opgemaakt door de Ministerie van Binnenlandse zaken en werd getekend 

door de coördinator van de politie genaamd S. M.” 

 

De verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zijn bevoegdheid te 

buiten ging door een ten gronde beoordeling te maken. Zij stelt dat Dienst Vreemdelingenzaken niet kan 

stellen dat het attest niet als nieuw element kan aanvaard worden zonder de inhoud van het dossier te 

beoordelen. Gezien verzoeker het grondgebied dient te verlaten en terug dient te keren naar Macedonië 

respecteert DVZ het recht van verzoeker om asiel in te dienen voor de Belgische asielinstanties niet. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in de vreemdelingenwet ingevoegde artikel 50, derde en vierde lid, met name het bereiken van een 

evenwicht tussen een snelle procedure die erop gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte 

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

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

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

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

bedoeld. 

 

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

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

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

maakt de verwerende partij zich geenszins schuldig aan machtsoverschrijding. 

Derhalve is de Raad van oordeel dat de gemachtigde zijn bevoegdheid niet overschrijdt door te stellen 

dat “deze informatie voortbouwt op zijn initiële vluchtmotieven en het CGVS oordeelde dat de 

betrokkene deze niet aannemelijk heeft kunnen maken.” 

 

Het betoog van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

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

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beschikt. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

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

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

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

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

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

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

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

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

De Raad merkt terloops ook op dat verzoeker niet gedwongen wordt terug te keren naar Macedonië. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten eist enkel dat verzoeker het grondgebied verlaat. Bovendien 
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wijst de Raad er op dat verzoeker de Kosovaarse nationaliteit heeft en geen Macedonisch staatsburger 

is. 

 

Wat de aangevoerde schending van het artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende partij aantonen 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij 

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

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Ze moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; 

RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij geeft op 

generlei wijze aan waarin de schending van artikel 3 EVRM dan zou bestaan. 

 

Het enige middel is niet gegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

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

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,  

 toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


