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 nr. 118 231 van 31 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 27 juni 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding van 

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

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. COEL 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 

 

Bij arrest nr. 94 642 van 8 januari 2013 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoeken-

de partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

 

Op 15 februari 2013 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 4 februari 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

tot in een overwegingname van een asielaanvraag, waarvan de motivering luidt: 
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“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 (…)  

en van nationaliteit te zijn : Cuba  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 30.01.2013 (2)  

Overwegende dat betrokkene op 27.09.2011 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; hem 

echter op 30.08.2012 zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming 

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

betrokkene op 07.09.2012 schorsend beroep aantekende tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RW), waar op 10.01.2013 de beslissing van het CGVS bevestigd werd; 

betrokkene op 30.01.2013 een tweede asielaanvraag indiende, waarbij hij verklaart niet naar zijn land 

van herkomst te zijn teruggekeerd; betrokkene hierbij een attest (dd. 07.09.2012) van de Cubaanse 

ambassade te Brussel naar voren brengt, waaruit blijkt dat hij niet meer tot Cuba kan toegelaten 

worden, aangezien hij Cuba verlaten heeft en niet binnen de vooropgestelde termijn is teruggekeerd; dit 

document dateert van september 2012 en betrokkene dit document bijgevolg reeds gedurende zijn 

eerste asielprocedure had kunnen aanbrengen; bovendien reeds gedurende de eerste asielaanvraag 

van betrokkene, de Belgische asielinstanties betrokkene niet konden bijtreden bij de bewering dat hij 

niet zou kunnen terugkeren naar Cuba omdat hij er reeds langer afwezig was dan wettelijk toegestaan; 

de Belgische asielinstanties daarbij opmerkten dat Cubanen die te laat terugkeren naar Cuba niet 

systematisch bestraft worden; hoogstens personen die in de negatieve aandacht staan van de 

autoriteiten tegenwerking kunnen ondervinden; betrokkene echter zijn nood aan internationale 

bescherming niet aannemelijk wist te maken en er door de Belgische asielinstanties aan de vermeende 

incidenten waarbij hij zou betrokken geweest zijn geen geloof kon gehecht worden; de huidige 

verklaringen van betrokkene niet van die aard zijn dat ze deze appreciaties kunnen wijzigen; betrokkene 

tenslotte ook niet kan aantonen dat hij desalniettemin geen nieuwe verblijfstitel zou kunnen verkrijgen; 

betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of 

situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had 

kunnen aanbrengen dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980.  

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980  

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

Voor de onderdaan van  

een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan drie maanden in het Rijk 

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 20.09.2012 en 17.01.2013 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.  

 

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.” 

 

Op 19 februari 2013 wordt de volgende beslissing genomen aangaande de derde ingediende asielaan-

vraag van de verzoekende partij: 

 

“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 (…) 

en van nationaliteit te zijn : Cuba 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 30.01.2013 (2) 
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Overwegende dat betrokkene op 27.09.2011 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; hem 

echter op 30.08.2012 zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming 

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

betrokkene op 07.09.2012 schorsend beroep aantekende tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV), waar op 10.01.2013 de beslissing van het CGVS bevestigd werd; 

betrokkene op 30.01.2013 een tweede asielaanvraag indiende, die op 04.02.2013 door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) werd afgesloten met een negatieve beslissing van 'weigering van in 

overwegingname' (bijlage 13quater); betrokkene op 15.02.2013 een derde asielaanvraag indiende, 

waarbij hij verklaart niet naar zijn land van herkomst te zijn teruggekeerd; betrokkene hierbij stelt dat hij 

vreest gearresteerd te worden indien hij naar Cuba zou terugkeren; zijn paspoort en identiteitskaart 

immers vervallen zijn en hij er als illegaal beschouwd wordt; betrokkene met deze beweringen verder 

bouwt op zijn verklaringen, zoals uiteengezet gedurende zijn vorige asielprocedures; reeds toen, de 

Belgische asielinstanties betrokkene niet konden bijtreden bij de bewering dat hij niet zou kunnen 

terugkeren naar Cuba omdat hij er reeds langer afwezig was dan wettelijk toegestaan; de Belgische 

asielinstanties daarbij opmerkten dat Cubanen die te laat terugkeren naar Cuba niet systematisch 

bestraft worden; hoogstens personen die in de negatieve aandacht staan van de autoriteiten 

tegenwerking kunnen ondervinden; betrokkene echter zijn nood aan internationale bescherming niet 

aannemelijk wist te maken en er door de Belgische asielinstanties aan de vermeende incidenten waarbij 

hij zou betrokken geweest zijn geen geloof kon gehecht worden; betrokkene bij zijn huidige 

asielaanvraag een afschrift van zijn strafblad (zonder datum) naar voren brengt, teneinde aan te tonen 

dat hij zou gearresteerd worden bij een eventuele terugkeer naar Cuba en dat hij daar al zijn rechten als 

Cubaans burger kwijt is; betrokkene stelt dat dit document hem per e-mail werd bezorgd via zijn 

moeder; echter dient opgemerkt te worden dat de bewijswaarde van een kopie gering is, aangezien op 

die manier onmogelijk de authenticiteit van het document in kwestie kan worden vastgesteld; betrokkene 

bovendien niet kan aantonen dat hij dergelijk document niet gedurende zijn eerste asielprocedure had 

kunnen aanbrengen; voornoemd document dan ook bezwaarlijk als nieuw element kan worden 

beschouwd; betrokkene bijgevolg niet kan aantonen dat hij omwille van zijn vervallen documenten, 

strafblad of zijn werkloosheid niet naar Cuba zou kunnen terugkeren; de verklaringen van betrokkene bij 

zijn huidige asielaanvraag dan ook niet van die aard zijn dat ze de beslissingen, genomen gedurende 

zijn vorige asielprocedures, zouden kunnen wijzigen; betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag bijgevolg 

geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na 

de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat hem 

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

Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 

van de wet van 15 december 1980.  

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

Artikel 7 4/14 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 20.09.2012, 17.01.2013 en 

04.02.2013 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. “ 

 

Blijkens de gegevens die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gekend zijn, is deze beslissing 

definitief. 

 

Op 14 mei 2013 dient de verzoekende partij een vierde asielaanvraag in. 

 

Op 28 mei 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering tot 

in een overwegingname van een asielaanvraag waarvan de redengeving luidt: 

  

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten 

van 6 mei 1993,15 juli 1996 en 15 september 2006; 

Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten (…) 

en van nationaliteit te zijn : Cuba 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 14/05/2013 
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overwegende dat betrokkene op 27/09/2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 10/01/2013 door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten werd met een arrest tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Overwegende dat betrokkene 

op 30/01/2013 een tweede asielaanvraag indiende die op 04/02/2013 door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) afgesloten werd met een beslissing tot weigering in overwegingname. 

Overwegende dat betrokkene op 15/02/2013 een derde asielaanvraag indiende die op 19/02/2013 door 

DVZ afgesloten werd met een beslissing tot weigering in overwegingname. Overwegende dat 

betrokkene op 14/05/2013 een vierde asielaanvraag indiende en verklaarde niet te zijn teruggekeerd 

naar zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene een uittreksel uit zijn strafregister dd 

30/01/2013 voorlegt. Overwegende dat betrokkene verklaart dit document van zijn moeder per e-mail te 

hebben ontvangen. Overwegende dat het slechts om een kopie gaat waarvan de authenticiteit niet kan 

worden nagegaan. Overwegende dat betrokkene bovendien dit document reeds tijdens de procedures 

van vorige asielaanvragen had kunnen voorleggen. Overwegende dat betrokkene bovendien reeds 

eerder dergelijk document heeft aangebracht. Overwegende dat betrokkene geen nieuwe elementen 

aanbrengt die betrekking hebben op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste 

fase van de vorige procedure. Overwegende dat betrokkene geen nieuwe gegevens naar voor 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 19/02/2013 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 vertaten bepaald op 1 ('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. “ 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel in het verzoekschrift voert de verzoekende partij de schending aan van  

artikel 51/8 juncto artikel 48/3 minstens artikel 48/4 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). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Overwegende dat vertoger zich vluchteling verklaarde in het Rijk en bescherming vroeg conform de 

voorwaarden van artikel van de Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 

juli 1951 gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967, bescherming voorzien in artikel 

48/3 van de wet van 15 december 1980; 

Dat vertoger minstens de toekenning vraagt van de subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 

48/4 van de wet van 15 december 1980; 

“ Artikel 48/3 : 

(…) 

Overwegende dat het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 

het begrip vluchteling definieert als volgt: 

“ Artikel 1.A: 

Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land 

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het 

land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of uit hoofde van bovenbedoelde 

vrees, niet wil terugkeren. Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term "het 
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land waarvan hij de nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon 

wordt niet geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, 

indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één van de 

landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept. ” 

Overwegende dat in de motivering van de verwerende partij vertoger wordt verweten dat hij in de 

eerdere procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen strekkende tot annulatie van de 

beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een stuk dat hem werd 

afgeleverd op 7 september 2012 niet voorbracht; 

Overwegende dat op het ogenblik van het afleveren van het attest gestempeld op 7 september 2012 de 

procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds werd ingediend en dat vertoger zich 

niet realiseerde dat binnen het kader van de volheid van rechtsmacht van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen hij nog aanvullende stukken kon voegen bij het administratief dossier daar 

waar hij meende dat het beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kon worden 

gewijzigd nu het kader van het geschil werd afgebakend door de inleidende beroepsakte van precies 7 

september 2012 ingediend door de raadsman van vertoger, derhalve zonder dat deze kennis had van 

het zogenaamd nieuwe stuk; 

Dat dit stuk weliswaar gedateerd werd op 7 september 2012 doch eerst op latere datum werd afgeleverd 

aan vertoger en dit nadat hij in staat was de vaste rechten voor de afgifte van dit stuk te betalen aan de 

Cubaanse ambassade te Brussel ten belope van €98,00; 

Dat de verwerende partij perfect weet dat zij geen kennis kan nemen van een document zolang dit niet 

vertaald is naar één van de landstalen en dat verzoeker niet in staat is de juiste kwalificatie te geven van 

de misdrijven die hem worden ten laste gelegd zodat de akte eerst moest worden vertaald; 

Dat deze vertaling ook werd opgesteld zelfs de beëdigde vertaler tolk moeilijkheden had met de correcte 

kwalificatie daar waar er zelfs twijfel bestond tussen het misdrijf omschreven als “receptación” (heling) 

dan wel “reptación” of “raptación” (verkrachting); 

Dat thans tot op heden de verwerende partij manifest weigert om kennis te nemen van een objectief 

stuk en dat er alleen ingevolge de fictie dat het had kunnen gebruikt worden ergens in een eerdere 

procedure maar niet gebruikt is; 

Dat het stuk dan ook een nieuw stuk is in de zin van het wet niet mag noch kan worden uitgesloten van 

kennisname door de asieladministratie; 

Dat vertoger dan ook wel degelijk aangeeft dat hij blootstaat aan vervolging in Cuba en dat er volgens 

zijn strafregister hij ten minste werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor 2 feiten; 

Overwegende dat deze vaststelling in samenlezing met de erkenning door de Belgische asielinstanties 

dat vertoger wel voldoende aannemelijk maakt dat hij problemen zal krijgen bij zijn terugkeer in Cuba en 

tegenwerking zal krijgen van de Cubaanse autoriteiten maar dat het allemaal wel zo geen vaart zal 

lopen omdat andere migranten die terugkeren maar “matige” problemen zouden ondervinden bij 

terugkeer naar Cuba na verval van hun toelating het land te verlaten moet worden verworpen nu 

vertoger aanwijst dat hij in Cuba werd veroordeeld minstens tot een gevangenisstraf van 6 jaar; 

Dat aan de motieven ten onrechte geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties en dat 

vertoger wel degelijk nieuwe gegevens naar voren brengt dat er wat hem betreft ernstige aanwijzingen 

bestaan voor 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 zodat 

zijn aanvraag niet in overweging moet worden genomen; 

Overwegende dat artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat: 

(…) 

Overwegende dat conform artikel 51/8 vertoger wel degelijk nieuwe gegevens heeft aangebracht dat er 

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

het Verdrag van Genève zodat ten onrechte de asielaanvraag niet in aanmerking werd genomen; 

Overwegende dat de beslissing tot weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag dan ook 

volstrekt ab irato werd genomen in strijd met de Wet van 15 december 1980 bovendien in strijd met de 

verplichting tot draagkrachtige motivering waarover infra meer; 

Dat bovendien de reden om vertoger uit te sluiten van de procedure zich beperkt tot de opmerking dat 

misschien de akte van 7 september 2012 had kunnen worden gebruikt in de eerdere procedure 

strekkende tot nietigverklaring van de weigerende beslissing van de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen geen afbreuk doet aan de inhoud van het stuk waarmee 

ontegensprekelijk de asielinstanties tot op datum van het overleggen ervan geen rekening mee hebben 

gehouden noch hebben kunnen houden; 

Dat de bewijskracht van het stuk hierdoor niet wordt aangetast, bovendien wordt versterkt door het 

neergelegde uittreksel uit het strafregister; 

Dat het verzoek van vertoger te worden erkend als zijnde vluchteling in de zin van de Conventie van 

Genève en artikel 48/3, minstens om de hierboven vermelde redenen de subsidiaire beschermings-
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status aan vertoger dient te worden toegekend overeenkomstig artikel 48/4 zodat de asielaanvraag van 

vertoger van 30 januari 2013 manifest ontvankelijk is en diende te worden overgemaakt aan de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om vervolgens te handelen als naar 

recht; 

Dat om deze redenen de bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd; 

Het eerste middel is ernstig; “. 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van: 

 - artikel 51/8 juncto artikel 48/3 minstens artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker houdt voor dat het stuk dat hij heeft voorgebracht bij zijn vierde asielaanvraag, wel een nieuw 

stuk betreft in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekers beschouwingen falen in rechte. 

De bestreden beslissing betreft een beslissing tot weigering tot in overwegingname van verzoekers 

vierde asielaanvraag, nu de gemachtigde heeft vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe gegevens in de 

zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht. 

Immers stipuleert artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat “De minister of diens 

gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling 

voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning aangeduide overheid in 

uitvoering van artikel 50, eerste lid, en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, 

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

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

schade zoals bepaald in artikel 48/4. De 

nieuwe gegevens betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste 

fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen”. 

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 door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden aangebracht 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 artikel 48/3 en artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Dit betekent dat de gemachtigde van de minister zelf niet kan nagaan of er voldaan 

is aan de voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij hiervoor 

niet bevoegd is. 

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

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat deze asielaanvraag niet aan een 

onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal worden 

onderworpen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

” (RvV nr. 30 433 van 18 augustus 2009, onderlijning toegevoegd). 

Verzoeker kan dan ook niet dienstig de schending kan aanvoeren van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet, nu de gemachtigde van de staatssecretaris niet bevoegd is om te oordelen over de 

toekenning van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire beschermingsstatus doch enkel nagegaan 

is of voldaan is aan de voorwaarden van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

Terwijl, in zoverre verzoeker een feitelijk onderzoek door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

beoogt, dient te worden opgemerkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in casu optreedt als 

annulatierechter en niet in volle rechtsmacht. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd zijn beoordeling van de asielaanvraag in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. Rv.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Inzake verzoekers concrete kritiek op de bestreden beslissing, laat de verwerende partij het volgende 

gelden. 

Verzoeker houdt voor dat hij zich niet gerealiseerd had dat hij het attest tijdens de eerste 

asielprocedure, meer bepaald hangende de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

nog kon neerleggen. 

Verwerende partij laat gelden dat verzoekers kritiek niet dienstig is, gezien de concrete motieven van de 

bestreden beslissing, die als volgt luiden: 
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“overwegende dat betrokkene op 27/09/2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 10/01/2013 door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten werd met een arrest tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Overwegende dat betrokkene op 30/01/2013 een tweede asielaanvrage indiende 

die op 04/02/2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) afgesloten werd met een beslissing tot 

weigering in overwegingname. Overwegende dat betrokkene op 15/02/2013 een derde asielaanvrage 

indiende die op 19/02/2013 door DVZ afgesloten werd met een beslissing tot weigering in 

overwegingname. Overwegende dat betrokkene op 14/05/2013 een vierde asielaanvrage indiende en 

verklaarde niet te zijn teruggekeerd ngar zijn Ignd vgn herkomst. Overwegende dat betrokkene een 

uittreksel uit zijn strafregister dd 30/01/2013 voorlegt. Overwegende dat betrokkene verklaart dit 

document van zijn moeder per e-mail te hebben ontvangen. Overwegende dat het slechts om een kopie 

gaat waarvan de authenticiteit niet kan worden nagegaan. Overwegende dat betrokkene bovendien dit 

document reeds tijdens de procedures van vorige asielaanvragen had kunnen voorleggen. 

Overwegende dat betrokkene bovendien reeds eerder dergelijk document heeft aangebracht. 

Overwegende dat betrokkene geen nieuwe elementen aanbrengt die betrekking hebben op feiten en 

gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure. Overwegende 

dat betrokkene geen nieuwe gegevens naar voor 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. 

(...)” (onderlijning toegevoegd). 

Aan verzoeker wordt dus niet verweten het uittreksel uit zijn strafregister niet te hebben voorgelegd 

tijdens de eerste asielaanvraag, doch wel dat hij dit stuk pas bij zijn vierde asielaanvraag heeft 

aangebracht, terwijl hij het bij een eerdere aanvraag had kunnen voorleggen. 

Met zijn vage beschouwingen dat hij niet wist dat hij dit stuk had kunnen voorleggen tijdens de eerste 

procedure, en dat hij dit document pas heeft verkregen nadat de rechten voor afgifte werden betaald 

aan de ambassade en hij vervolgens voor een vertaling diende te zorgen, beweringen die hij overigens 

ook niet geuit heeft t.a.v. de gemachtigde van de staatssecretaris tijdens het gehoor op 24.05.2013, 

toont verzoeker niet aan dat de motivering van de bestreden beslissing dat verzoeker het stuk tijdens de 

procedure van vorige asielaanvragen had kunnen voorleggen, onjuist of onredelijk zou zijn. 

Terwijl de bestreden beslissing inzake dit uittreksel ook stelt dat: 

het slechts om een kopie gaat waarvan de authenticiteit niet kan worden nagegaan; betrokkene 

bovendien reeds eerder dergelijk document heeft aangebracht; betrokkene geen nieuwe elementen 

aanbrengt die betrekking hebben op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste 

fase van de vorige procedure zodat terecht werd besloten dat geen nieuwe gegevens naar voor 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. 

Verzoeker gaat enkel in op één motief inzake, met name dat verzoeker dit document reeds tijdens de 

procedures van vorige asielaanvragen had kunnen voorleggen, doch niet op de overige motieven die de 

bestreden beslissing dienomtrent bevat. Verzoeker weerlegt deze motieven niet, dewelke op zich 

volstaat om de bestreden beslissing ten genoege van recht te ondersteunen in feite, zodat verzoekers 

kritiek niet dienstig is en geen aanleiding kan geven tot nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Verzoekers beschouwingen kunnen dan ook niet worden aangenomen. Verzoeker blijft in gebreke om 

de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen en aan te tonen om welke reden het 

voorgelegde uittreksel uit het strafregister als nieuw in de zin van art. 51/8 van de wet zou moeten 

worden aangezien. 

In de bestreden beslissing wordt op afdoende wijze gemotiveerd dat verzoeker bij zijn vierde 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens heeft aangebracht 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 een ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Met zijn beschouwingen toont verzoeker op geen enkele wijze aan dat de bestreden beslissing 

gesteund zou zijn op een foutieve feitenvinding, dan wel dat (ten onrechte) geen rekening zou zijn 

gehouden met bepaalde elementen. 

Voor het overige neemt verzoeker zijn eigen wensen voor werkelijkheid, waar hij meent dat de 

Belgische asielinstanties zouden erkend hebben dat verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat hij bij 

terugkeer problemen zal hebben. Terwijl deze kritiek ook geen betrekking heeft op de motieven van de 

in casu bestreden beslissing. 
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Verzoekers beschouwingen missen juridische en feitelijke grondslag, en kunnen geen afbreuk doen aan 

de bestreden beslissing. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het eerste middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. De verzoekende partij kan niet worden gevolgd met betrekking tot de aangevoerde schending van 

de artikelen 48/4 en 48/3 van de vreemdelingenwet. Deze artikelen omschrijven de voorwaarden 

waaraan moet worden voldaan om de subsidiaire beschermingsstatus hetzij de vluchtelingenstatus te 

verkrijgen. De bestreden beslissing betreft een weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag 

door de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft dus geen uitstaans met de artikelen 48/4 en 48/3 van de 

vreemdelingenwet. De verzoekende partij kan de schending van deze artikelen niet dienstig inroepen. 

 

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

beslissing als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen”. 

 

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

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de Dienst Vreemdelingenzaken toekent, is 

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

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

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemde-

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

artikel 48/4 van dezelfde wet. Bovendien moeten deze nieuwe gegevens betrekking hebben op feiten of 

situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had 

kunnen aanbrengen.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

 

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

van een eerdere asielaanvraag, 

 

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

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

 

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

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

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

 

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. 

 

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

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

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

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

163.610). 

 

Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat weliswaar niet toe om aangebrachte gegevens aan een 

doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een onderzoek ten gronde – te onderwerpen, doch sluit niet uit 

dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 november 
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2002, nr. 112.420). Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat immers slechts toe een herhaald verzoek 

in overweging te nemen indien er “ernstige aanwijzingen” bestaan voor een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of ernstige aanwijzingen van een reëel risico op 

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Of een aangebracht gegeven 

een “ernstige aanwijzing” inhoudt, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van dit gegeven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij ter gelegenheid van haar vierde asielaan-

vraag een uittreksel uit haar strafregister van 30 januari 2013 voorlegde. 

 

De bestreden beslissing stelt over dit stuk dat enerzijds het slechts een kopie is zodat de authenticiteit 

niet kan worden nagegaan en anderzijds dat dit document in een vorige asielaanvraag had kunnen 

worden voorgelegd. Bovendien stelt de bestreden beslissing als derde motief dat de verzoekende partij 

een dergelijk document al eens in een vorige asielaanvraag heeft voorgelegd en de asielinstanties 

besloten de verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te 

weigeren. 

 

Vastgesteld wordt dat de verzoekende partij ter gelegenheid van het indienen van haar derde 

asielaanvraag al spreekt van haar strafregister, toen weliswaar zonder datum. 

 

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

redelijk. Deze motieven worden in het verzoekschrift niet weerlegd. Immers blijkt uit de beslissing 

aangaande de derde asielaanvraag, zoals hoger geciteerd, dat de verzoekende partij haar strafregister 

eerder ter sprake bracht en dat de zij nalaat uiteen te zetten waarom zij het stuk niet bijbracht ter 

gelegenheid van de tweede of derde asielaanvraag. 

 

Bovendien is het oordeel van de gemachtigde dat de authenticiteit van de fax van een brief niet kan 

worden nagegaan niet kennelijk onredelijk aangezien kopieën en faxen gemakkelijk met allerhande 

knip- en plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624; RvS 25 juni 2004, nr. 

133.135). 

 

Waar de verzoekende partij grieven uit betreffende een stuk dat werd afgeleverd op 7 september 2012 

betoogt zij onder meer als volgt: 

 

“Overwegende dat in de motivering van de verwerende partij vertoger wordt verweten dat hij in de 

eerdere procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen strekkende tot annulatie van de 

beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een stuk dat hem werd 

afgeleverd op 7 september 2012 niet voorbracht;  

Overwegende dat op het ogenblik van het afleveren van het attest gestempeld op 7 september 2012 de 

procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds werd ingediend en dat vertoger zich 

niet realiseerde dat binnen het kader van de volheid van rechtsmacht van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen hij nog aanvullende stukken kon voegen bij het administratief dossier daar 

waar hij meende dat het beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kon worden 

gewijzigd nu het kader van het geschil werd afgebakend door de inleidende beroepsakte van precies 7 

september 2012 ingediend door de raadsman van vertoger, derhalve zonder dat deze kennis had van 

het zogenaamd nieuwe stuk;  

Dat dit stuk weliswaar gedateerd werd op 7 september 2012 doch eerst op latere datum werd afgeleverd 

aan vertoger en dit nadat hij in staat was de vaste rechten voor de afgifte van dit stuk te betalen aan de 

Cubaanse ambassade te Brussel ten belope van €98,00 

Dat de verwerende partij perfect weet dat zij geen kennis kan nemen van een document zolang dit niet 

vertaald is naar één van de landstalen en dat verzoeker niet in staat is de juiste kwalificatie te geven van 

de misdrijven die hem worden ten laste gelegd zodat de akte eerst moest worden vertaald;  

Dat deze vertaling ook werd opgesteld zelfs de beëdigde vertaler tolk moeilijkheden had met de correcte 

kwalificatie daar waar er zelfs twijfel bestond tussen het misdrijf omschreven als "receptación" (heling) 

dan wel "reptación" of"raptación" (verkrachting);  

Dat thans tot op heden de verwerende partij manifest weigert om kennis te nemen van een objectief 

stuk en dat er alleen ingevolge de fictie dat het had kunnen gebruikt worden ergens in een eerdere 

procedure maar niet gebruikt is;  

Dat het stuk dan ook een nieuw stuk is in de zin van het wet niet mag noch kan worden uitgesloten van 

kennisname door de asieladministratie;  

Dat vertoger dan ook wel degelijk aangeeft dat hij blootstaat aan vervolging in Cuba en dat er volgens 

zijn strafregister hij ten minste werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor 2 feiten'";  
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Overwegende dat deze vaststelling in samenlezing met de erkenning door de Belgische asielinstanties 

dat vertoger wel voldoende aannemelijk maakt dat hij problemen zal krijgen bij zijn terugkeer in Cuba en 

tegenwerking zal krijgen van de Cubaanse autoriteiten maar dat het allemaal wel zo geen vaart zal 

lopen omdat andere migranten die terugkeren maar "matige" problemen zouden ondervinden bij 

terugkeer naar Cuba na verval van hun toelating het land te verlaten moet worden verworpen nu 

vertoger aanwijst dat hij in Cuba werd veroordeeld minstens tot een gevangenisstraf van 6 jaar;  

Dat aan de motieven ten onrechte geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties en dat 

vertoger wel degelijk nieuwe gegevens naar voren brengt dat er wat hem betreft ernstige aanwijzingen 

bestaan voor 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 zodat 

zijn aanvraag niet in overweging moet worden genomen; (….)”  

 

Dit betoog is niet dienstig nu de bestreden beslissing enkel handelt (en dient te handelen) over de 

gegevens die de verzoekende partij als zijnde nieuwe gegevens heeft voorgelegd ter gelegenheid van 

het indienen van haar vierde asielaanvraag. Het stuk met datum 7 september 2012 was het voorwerp 

van vroegere asielaanvragen en kan thans niet meer dienstig worden aangevoerd. De Raad wijst erop 

dat de mogelijkheid van het indienen van een meervoudige asielaanvraag er niet toe strekt een 

bijkomende beroepsmogelijkheid te voorzien voor beslissingen die betrekking hebben op eerdere 

asielaanvragen. 

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat zij nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat haar betreft, 

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

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van 

een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet, waarbij er wordt op 

gewezen dat 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. Zij 

maakt de schending van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

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

wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van  het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie 

Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met redenen moet omkleden; 

Dat deze verplichting onderworpen is aan niet alleen de Wet van 15 december 1980 maar ook aan de 

strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de Wet Motivering Bestuurshandelingen de dato 29 juli 

1991; 

Overwegende dat artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen stelt dat: 

Artikel 2 : 

De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk M>orden 

gemotiveerd. ” 

Overwegende dat artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 voomoemd stelt dat: 

" Artikel 3 : 

De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. ” 

Overwegende dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 stelt dat; 

" Artikel 62 : 

Administratieve beslissingen moeten met redenen worden omkleed. ” 

Dat de motivering zowel in Feite als in Rechte draagkrachtig moet zijn op straffe van onwettigheid van 

de beslissing; 

Dat de motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de 

beslissing liggen; 

Dat in ieder geval onduidelijk, onnauwkeurige stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen 

niet afdoende zijn; 

Overwegende dat de motivering in de bestreden beslissing zich in feite beperkt tot de mededeling dat 

vertoger weliswaar nieuwe stukken overlegt maar dat zijn vluchtverhaal maar moet worden verworpen 
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louter en alleen omdat volgens de Dienst Vreemdelingenzaken dit stuk had kunnen worden gebruikt in 

een eerdere asielprocedure, quod certe non, zie in die zin ten overvloede supra; 

Overwegende dat het vaststaat dat het overgelegde stuk nooit het voorwerp heeft uitgemaakt van 

beoordeling noch door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen noch werd 

voorgelegd ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zodat niet nuttig kan worden 

betwist dat het overgelegde stuk gaat om een nieuw feit of gegeven in de zin van artikel 51/8 van de wet 

van 15 december 1980 zodat ten onrechte de zaak voor beoordeling samen met de stukken niet werd 

overgelegd aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen; 

Overwegende dat de motivering dan ook strikt genomen kan worden beperkt tot één enkele lijn waarbij 

de Dienst Vreemdelingenzaken voorhoudt dat het zou gaan om een identieke asielaanvraag zonder 

nieuwe stukken die op geen enkele wijze rekening houdt met de uitgebreide uiteenzetting van vertoger 

en het nieuw gevoegde stuk wat ten volle moge blijken uit het administratief dossier; 

Dat de gegeven motivering dan noch als draagkrachtig, deugdelijk in feite, noch in rechte kan worden 

aanzien, bovendien niet afdoende, zodat de vernietiging van de akte zich opdringt; 

Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid 

Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is, dat de administratie perfect op de hoogte is 

van de toestand in Cuba zoals deze heden ten dage bestaat; 

Dat misschien kan worden aangegeven dat een Cubaan die terugkeert naar Cuba buiten de termijn 

voorzien in zijn toelating om te reizen slechts beperkte administratiefrechtelijke problemen zou kennen 

maar dat hier de verwerende partij volstrekt voorbijgaat aan het feit dat vertoger zoals aangegeven niet 

zomaar kan terugkeren naar Cuba daar waar hij geen eigendom noch verblijfplaats heeft in Cuba, 

bovendien aanwijst aan de hand van stukken dat hij werd veroordeeld ten minste tot een 

gevangenisstraf van 6 jaar onder meer voor zogenaamd contrarevolutionaire activiteiten en een reeks 

van feiten van gemeenrechtelijke aard dewelke hij evenwel formeel betwist; 

Dat uit het dossier wel degelijk blijkt dat de problemen die vertoger zal kennen bij terugkeer naar Cuba 

wel degelijk reëel zijn bovendien niet onbelangrijk en hij zal worden opgesloten in de gevangenis wat 

zelfs niet hypothetisch is aan de hand van de overgelegde stukken; 

Dat minstens op deze grond de beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie 

Vreemdelingenzaken als niet zorgvuldig moet worden aangemerkt in strijd met de inhoud van het 

dossier en de algemene gekende feiten zodat de beslissing moet worden vernietigd; 

Dat vertoger dan ook het verder verblijf in België niet mag worden ontzegd; 

Overwegende dat zelfs indien vertoger niet de daadwerkelijke individuele vervolging binnen het kader 

van de Conventie van Genève zou kunnen aantonen het dwingend is hem de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen zoals voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een tweede middel beroept verzoeker zich op een schending van: 

de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

- het zorgvuldigheid- en redelijkheidsbeginsel. 

Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29.07.1991 en artikel 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die allen de formele motiveringsplicht 

betreffen, gelden dat bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat hij daarin inhoudelijke 

kritiek levert, en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940,14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de bestreden beslissing stereotiep gemotiveerd zou zijn. De 

bestreden beslissing behandelt de specifieke situatie waarin verzoeker zich bevindt, met name dat hij 

een vierde asielaanvraag heeft ingediend en hierbij een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd, 

alsmede de redenen waarom niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 51/8 51/8 van de 

Vreemdelingenwet. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 
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motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek, laat de verwerende partij gelden dat het gegeven dat 

verzoeker dit uittreksel uit het strafregister niet heeft voorgelegd aan de Commissaris- generaal voor de 

vluchtelingen en staatlozen noch aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, niet maakt dat dit stuk 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

Verwerende partij verwijst naar de gedegen motivering in de bestreden beslissing waarop door 

verzoekende partij niet wordt ingegaan, en de uitvoerige bespreking dienomtrent (cf. het eerste middel). 

Verzoeker toont niet aan dat het uittreksel uit het strafregister een nieuw gegeven is dat er, wat hem 

betreft, ernstige aanwijzingen van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op 

ernstige schade bestaat, en waarbij dit nieuwe gegeven betrekking moet hebben op feiten of situaties 

die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen 

aanbrengen. 

Waar verzoeker in het tweede onderdeel van het tweede middel poogt voor te houden dat uit het dossier 

blijkt dat hij niet kan terugkeren naar Cuba, laat de verwerende partij gelden dat: 

- verzoeker in gebreke blijft toe te lichten uit welke stukken in concreto dit zou moeten blijken, 

- bij de beoordeling van de bestreden beslissing enkel rekening kan worden gehouden met de gegevens 

die alsdan voorlagen (en dus niet met verklaringen die werden gedaan en stukken die werden 

voorgelegd in het kader van vorige asielaanvragen), 

- het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds hebben geoordeeld dat, 

o 3.3. Verzoeker staaft zijn voorgehouden problemen echter niet aan de hand van documenten. 

o 3.5. (...) Verzoeker gaat daarbij voorbij aan de essentie van de bestreden beslissing, met name dat 

niet kan overtuigen dat verzoeker beweerde problemen dermate ernstiz en zwaarwichtig waren dat hij 

hiervoor zijn land van herkomst diende te ontvluchten om op zoek te saan naar internationale 

bescherming noch dat deze problemen hem beletten terug te keren naar Cuba. Dat verzoeker beboet 

werd omdat hij betrokken was bij een caféruzie en omdat de hond van zijn vriend geen muilkorf droeg 

en iemand gebeten had, en veroordeeld werd tot zeven maanden gemeenschapswerk omdat hij 

geprobeerd had op illegale wijze het land te verlaten, zijn allen feiten van louter gemeenrechtelijke aard 

en er zijn geen elementen die erop wijzen dat verzoeker een onrechtvaardige straf of behandeling heeft 

gekregen. Voort kan het bezwaarlijk overtuigen dat verzoeker thans geviseerd zou worden door de 

autoriteiten louter omdat hij zeven jaar gelegen, in 2005, uit onvrede in een opwelling ‘A. f.’ had 

geroepen (...). Een dergelijke geïsoleerde gebeurtenis kan geenszins de Cubaanse overheid 

verontrusten temeer nu verzoeker niet in een georganiseerde politieke oppositieactiviteit betrokken was 

en hij niet politiek actief was. Dit blijkt tevens uit het gegeven dat verzoeker ondanks zijn voorgehouden 

problemen een paspoort uitgereikt kreeg en niet werd tegengewerkt door de autoriteiten om Cuba te 

verlaten. Tenslotte kan verzoeker evenmin worden bijgetreden waar hij meent niet te kunnen terugkeren 

naar Cuba omdat hij er reeds later afwezig is dan wettelijk is toegestaan. De Commissaris-generaal wijst 

er in dit verband immers terecht op dat blijkt uit algemene informatie toegevoegd aan het administratief 

dossier, dat Cubanen die te laat terugkeren naar Cuba niet systematisch bestraft worden, maar 

hoogstens personen die in de negatieve aandacht staan van de autoriteden tegenwerking kunnen 

ondervinden, quod non in casu. Voormelde vaststellingen worden door de verzoekende partij niet 

weerlegd en blijven dan ook onverminderd overeind. Aldus stelt de Raad vast dat, daargelaten de 

geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven, hoe dan ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat 

verzoeker omwille van incidenten waarvan hij gewag maakt, nood zou hebben aan internationale 

bescherming. o 3.6 bijkomend kan nog gewezen worden op verzoekers laattijdig asielaanvraag. (...) Dit 

getuigt niet van een dringende nood aan internationale bescherming en kan de ongegrondheid van zijn 

asielmotieven slechts verder bevestigen. 

In de bestreden beslissing wordt, gelet op de gegevens van het administratief dossier inclusief de 

verklaringen bij de vierde asielaanvraag, door de gemachtigde van de staatssecretaris geheel terecht 

gesteld dat verzoeker een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd, doch dit stuk niet als een 

nieuw element in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet kan worden aangezien. 

Verzoekers beschouwingen missen juridische en feitelijke grondslag, en kunnen geen afbreuk doen aan 

de bestreden beslissing. De voorgehouden schending van de formele motiveringsplicht noch van het 

zorgvuldigheids- of redelijkheidsbeginsel kan worden aangenomen. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 
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2.2.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

lingenwet en worden de feitelijke redenen weergegeven waarom de door verzoekende partij  aangehaal-

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

 

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

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

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

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

 

Met verwijzing naar de bespreking van het eerste middel is de redenering van de verzoekende partij dat 

de bestreden beslissing het voorgehouden “nieuwe element” in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet enkel afwijst omdat het stuk eerder had kunnen voorgelegd worden niet juist. Deze 

redenering berust op een onvolledige lezing van de bestreden beslissing. Er weze herhaald dat het niet 

volstaat dat een bepaald stuk nooit eerder is voorgelegd aan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en/of de Raad om te besluiten dat het dan een nieuw gegeven in de zin 

van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet betreft. In casu geeft de bestreden beslissing drie motieven 

weer waarom het stuk niet in aanmerking komt als nieuw gegeven in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet. Dit is meer dan afdoend. Het volstaat te verwijzen naar randnummer 2.1.3. 

 

Waar de verzoekende partij in een tweede onderdeel de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert 

door aan te voeren dat de motivering niet correct is voert zij de schending aan van de materiêle 

motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

In de mate dat de verzoekende partij stelt dat zij reële problemen heeft bij terugkeer naar Cuba buiten 

de termijn voorzien in de toelating om te reizen, waar zij geen eigendom noch verblijfplaats heeft en 

veroordeeld werd tot 6 jaren gevangenisstraf, wijst de Raad erop dat zij deze beweringen niet aantoont 

er mee rekening houdend dat de Raad in zijn arrest al oordeelde dat in casu in Cuba geen 

systematische vervolging voor dergelijke feiten (buiten de voorziene data terugkeren naar Cuba) bestaat 

en dat er geen rekening kan worden gehouden met het strafregister nu dit in een vorige definitieve 

beslissing aangaande de derde asielaanvraag al is behandeld, daargelaten de vaststelling dat het niet 

hebben van grond hetzij verblijfplaats nog niet op zich de inhoud van voornoemd arrest betreffende de 

eerste asielaanvraag vermag te wijzigen en dat de stelling een gevangenisstraf te moeten ondergaan al 

eerder is voorgebracht in de vorige asielaanvragen en niet weerhouden werd in de vorige beslissingen 

van de asielinstanties. Er wordt verwezen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

Voorts kan een verwijzing naar “algemeen gekende feiten” op zich niet leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 
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bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

 

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

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

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

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

ongegrond. 

 

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

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel en met verwijzing naar de bespreking van het eerste middel, 

dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat de bestreden beslissing een 

schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


