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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 
 

ARREST 
 

nr. 16.871 van 2 oktober 2008 
in de zaak RvV X  II  

 
In zake: X 
 Gekozen woonplaats:  X 
 
 tegen: 
 

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en 
asielbeleid. 

 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 
 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 2 juli 
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid 
van 10 juni 2008 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 
 
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. 
 
Gelet op de beschikking van 7 augustus 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 
september 2008. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat J. DE LIEN 
verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat E. 
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoeker verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn. 
 
Op 22 juni 2006 vraagt verzoeker de Belgische overheid om de erkenning van de 
hoedanigheid van vluchteling. 
 
Op 31 augustus 2006 wordt de asielaanvraag van verzoeker ontvankelijk verklaard. 
 
Op 30 januari 2007 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 
beschermingsstatus. 
 



                                    RvV X / Pagina 2 van 4 

 

Op 14 februari 2007 dient verzoeker een beroep in tegen de voormelde beslissing van 30 
januari 2007 bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. 
 
Op 20 juli 2007 beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nr. 897 dat aan 
verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. 
 
Op 29 oktober 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ten 
aanzien van verzoeker een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten -
asielzoeker. 
 
Op 22 februari 2008 vraagt verzoeker voor de tweede maal asiel aan in België. 
 
Op 21 april 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een 
beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 
 
Op 23 mei 2008 vraagt verzoeker voor de derde maal asiel aan in België. 
 
Op 10 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een 
beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de 
bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt: 
 
“(…) 
Overwegende dat betrokkene op 22 juli 2006 een eerste asielaanvraag indiende en er voor hem een 
beslissing ‘ontvankelijk’ werd genomen vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken op 31 augustus 2006. 
Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 31 januari 
2007 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 
bescherming nam. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 20 juli 2007 een arrest 
velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 
Overwegende dat de betrokkene op 22 februari 2008 een tweede asielaanvraag indiende en er voor hem 
een beslissing tot weigering van inoverwegingname werd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken 
op 21 april 2008. Overwegende dat betrokkene op 23 mei 2008 een derde asielaanvraag indiende 
waaruit blijkt dat de betrokkene niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de 
betrokkene opnieuw ingaat op de motieven voor vertrek waarbij opgemerkt moet worden dat de 
betrokkene deze reeds naar voren bracht tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag. 
Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij een vonnis naar voren brengt dat hij bij verstek 
veroordeeld zou zijn tijdens een zitting op 26 februari 2008 waarbij moet opmerkt worden dat de 
betrokkene dit reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn tweede 
asielaanvraag. 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. 
(…)” 

 
Op 10 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid ten 
aanzien van verzoeker een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 
met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 
 
Op 30 juni 2008 dient verzoeker een aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond van 
artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort geciteerd  
Vreemdelingenwet). 
 
Op 2 juli 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een 
beslissing waarbij de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 bis van de 
Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. 
 
2. Onderzoek van het beroep 
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In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/8 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 
 
In de uiteenzetting van het derde middel poneert verzoeker onder meer dat hij een vonnis 
naar voor heeft gebracht waaruit blijkt dat hij bij verstek werd veroordeeld op 26 februari 
2008. Uit de bespreking van het middel kan worden afgeleid dat verzoeker van oordeel is dat 
de materiële motiveringsplicht werd geschonden doordat de bestreden beslissing overweegt 
dat opgemerkt moet worden dat hij dit vonnis reeds naar voren had kunnen brengen tijdens 
de behandeling van zijn tweede asielaanvraag. Verzoeker betoogt dat de brief is 
toegekomen vlak voor zijn laatste asielaanvraag en hij er aldus voordien nog geen kennis 
van had. Hij stelt dat de beslissing nergens motiveert waarom zij aanneemt dat verzoeker de 
beslissing al eerder zou kennen. Verzoeker betoogt dat de stelling van de verweerder 
manifest onjuist is nu het gaat om een beslissing van 26 februari 2008. Hij stelt dat het 
normaal is dat verzoeker die pas maanden later in handen kreeg, dat men rekening moet 
houden met de traagheid van de post, de traagheid van het Kirgizische gerecht en het feit 
dat de contactpersoon het adres van verzoeker in België diende te weten te komen. 
 
Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel betrokkene 
zodanig inzicht in de motieven van de bestreden beslissing te verschaffen, dat hij of zij in 
staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die 
het recht hem of haar verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van 
de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 
bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motivering aan. 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de 
materiële motiveringsplicht, 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 (RvS 7 december 2001, nr. 
101.624). 

 
Uit de stukken van het administratieve dossier blijkt dat verzoeker ten tijde van zijn derde 
asielaanvraag op 23 mei 2008 melding maakte van een vonnis waarbij hij bij verstek werd 
veroordeeld tijdens een zitting van 26 februari 2008. Verder blijkt ook dat verzoeker dit 
vonnis bijvoegde alsook een enveloppe ‘Fedex express’, opgestuurd door vriend Sergey, 
met aankomstdatum 21 mei 2008. Hoewel het vonnis dateert van 26 februari 2006 en de 
vorige asielprocedure werd afgesloten op 21 april 2008, blijkt uit de door verzoeker 
bijgebrachte stukken dat hij dit vonnis slechts ontvangen heeft na het afsluiten van zijn 
tweede asielaanvraag, zodat hij dit vonnis niet naar voor kon brengen tijdens zijn tweede 
asielaanvraag. De materiële motiveringsplicht is geschonden. 
 
Het derde middel is gegrond. 
 
Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 
beslissing leidt. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit 
van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
nietigverklaring, is derhalve zonder voorwerp geworden. 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1. 
 
Vernietigd wordt de beslissing genomen ten aanzien van X door Dienst Vreemdelingenzaken 
op tien juni tweeduizend en acht houdende de weigering tot in overwegingname van een 
asielaanvraag. 
 
Artikel 2. 
 
De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend en 
acht door: 
 
mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter, 
    rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS,    griffier. 
 
 
 
 De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. DENYS. J. CAMU. 
 
 


