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 nr. 43 393 van 17 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 11 maart 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

10 februari 2010 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op diezelfde dag. 

 

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 29 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. VAN KELST verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 februari 2009 dient verzoeker een eerste asielaanvraag in. 

 

Op 26 augustus 2009 neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna 

afgekort: het Commissariaat-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dient verzoeker beroep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna afgekort: de Raad). 

 

Op 23 november 2009 bevestigt de Raad de voormelde beslissing van het Commissariaat-generaal bij 

wijze van arrest nr. 45 768.  
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Op 12 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

aanzien van betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies).  

 

Op 25 januari 2010 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 10 februari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

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

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

 

Overwegende dat  

de persoon die verklaart te heten B. A.  

geboren te G. , op (in) (…)1977  

en van nationaliteit te zijn : Kosovo  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 25.01.2010  

 

Overwegende dat betrokkene op 16.02.2009 een eerste asielaanvraag indiende; door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) op 26.08.2009 een beslissing 

'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' werd genomen omdat er geen 

geloof werd gehecht aan zijn asielrelaas; de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in zijn arrest 

van 27.11.2009 de beslissing van het CGVS bevestigde; betrokkene op 25.01.2010 een tweede 

asielaanvraag indiende; betrokkene verklaart dat hij een tweede asielaanvraag indiende omdat er 

een fout zou gebeurd zijn betreffende zijn nationaliteit; betrokkene verklaart dat hij zou staatloos zijn en 

brengt een document aan om dit te bewijzen; dit document een kopie is waarvan de authenticiteit niet 

kan worden nagegaan; betrokkene de mogelijkheid heeft gehad om deze informatie en dit document 

reeds tijdens zijn eerste asielaanvraag te melden en heeft nagelaten dit te doen; betrokkene geen reden 

heeft aangehaald waarom hij deze informatie niet tijdens zijn vorige asielprocedure heeft 

kunnen aanbrengen; betrokkene legt tevens verklaringen van de gemeente G. en P. voor waarin 

bevestigd wordt dat betrokkene onmogelijk kan terugkeren naar Kosovo omwille van zijn Roma-origine; 

dit document een gesolliciteerd karakter vertoont; betrokkene geen informatie verschaft hoe hij in het 

bezit is gekomen van dit document; betrokkene dit document bovendien tijdens zijn vorige 

asielprocedure had kunnen aanbrengen; betrokkene documenten aanbrengt die betrekking hebben op 

zijn adoptie in Duitsland; deze documenten niet relevant is bij de beoordeling van een vrees in de zin 

van de Vluchtelingenconventie en/of een risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de 

definitie van de subsidiaire bescherming; betrokkene opnieuw ingaat op de asielmotieven die hij tijdens 

zijn eerste asielprocedure heeft aangehaald; zowel het CGVS als de RVV oordeelden dat er geen geloof 

kon gehecht worden aan zijn asielmotieven; 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.” 

  

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 

“Schending van de materiële motiveringsverplichting en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Aangezien de 

bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: “... Betrokkene verklaart dat hij een tweede 

asielaanvraag indiende omdat er een fout zou gebeurd zijn betreffende zijn nationaliteit; Betrokkene 

verklaart dat hij staatloos zou zijn en brengt een document aan om dit te bewijzen; Dit document een 

kopie is waarvan de authenticiteit niet kan worden nagegaan; Betrokkene de mogelijkheid heeft gehad 

om deze informatie en dit document reeds tijdens zijn eerste asielaanvraag te melden en heeft 

nagelaten dit te doen; Betrokkene geen reden heeft aangehaald waarom hij deze informatie niet tijdens 

zijn vorige asielprocedure heeft kunnen aanbrengen; Betrokkene legt tevens verklaringen van de 
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gemeente G. in P. voor waarin bevestigd wordt dat betrokkene onmogelijk kan terugkeren naar Kosovo 

omwille van zijn Roma origine; Dit document een gesolliciteerd karakter vertoond; Betrokkene geen 

informatie verschaft hoe hij in het bezit is gekomen van dit document; Betrokkene dit document 

bovendien tijdens zijn vorige asielprocedure had kunnen aanbrengen;…” 

 Aangezien blijkens het administratieve dossier, verzoeker door de Commissaris-generaal op 16 april 

2009 werd gehoord (Stuk 2); Dat de verklaring van de gemeente G., P. dateert van 30 april 2009, aldus 

na het verhoor van verzoeker op het Commissariaat-Generaal. Dat verzoeker het document dus 

onmogelijk kon voorleggen aan de Commissaris-generaal alvorens de beslissing betreffende de eerste 

asielaanvraag werd genomen en al zeker niet kon worden bijgebracht op de hoorzitting gezien de 

hoorzitting dateert van voor de uitgifte van de verklaring. 

Dat verzoeker aldus in de absolute onmogelijkheid was dit document eerder voor te leggen aan de 

Commissaris-generaal, reden waarom hij een nieuwe asielaanvraag heeft ingediend. 

Dat verzoeker, gezien de twijfel die er in hoofde van de Commissaris-generaal onterecht was gerezen 

betreffende de realiteit van de vervolgingen in de zin van de Conventie van Genève, een nieuwe 

asielaanvraag heeft ingediend en hierbij bewijskrachtige stukken voorlegt ter staving van zijn 

asielrelaas. 

Dat het duidelijk is dat deze stukken niet eerder konden worden voorgelegd gezien de datum van uitgifte 

welke door de Commissaris-generaal ook geenszins wordt betwist. Dat de beoordeling van de 

Commissaris-generaal aldus foutief is en hierdoor de materiële motiveringsverplichting wordt 

geschonden. Dat immers in het kader van de toetsing van de op het bestuur rustende materiële die in 

feite juist zijn en in rechte aannemelijk zijn, of de overheid die feiten correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond van die feiten in redelijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen (R.v.St. nr. 118.959 van 5 

mei 2003). Dat in casu de bestreden beslissing niet op grond van juiste feitelijke gegevens werd 

gesteund en dus op grond van de door de Belgische Staat weerhouden feiten niet tot de bestreden 

beslissing kan worden gekomen. Dat de Belgische Staat behoorde te oordelen dat verzoeker wel 

degelijk nieuwe elementen aanbrengt en deze ter beoordeling aan de Commissaris-generaal dienden te 

worden overgemaakt en alleszins geen beslissing tot weigering tot in overwegingname kon worden 

genomen, zonder schending van de materiële motiveringsverplichting. Aangezien uit het bovenstaande 

daarenboven duidelijk blijkt dat de Belgische Staat het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden. Dat 

het in casu vaststaat dat de Belgische Staat niet tot een correcte feitenvinding is gekomen daar waar de 

beslissing wordt gebaseerd op foutieve elementen betreffende de mogelijkheid om de bewijsstukken 

tijdens de eerste asielaanvraag voor te leggen aan het oordeel van de Commissaris-generaal. Dat de 

materiële motiveringsverplichting en het zorgvuldigheidsbeginsel worden geschonden door de 

bestreden beslissing.” 

 

In de mate waarin de verwerende partij van mening is dat het eerste middel onontvankelijk is aangezien 

het in rechte onvoldoende is onderbouwd, merkt de Raad dat de verzoekende partij wel degelijk een 

rechtsregel aanduidt, met name de materiële motiveringsplicht alsook een algemeen rechtsbeginsel met 

name de zorgvuldigheidsverplichting en tevens aangeeft op welke wijze zij meent dat deze voormelde 

bepalingen geschonden werden. De verwerende partij kan niet worden bijgetreden in haar exceptie. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 november 

2001, nr. 101.624). 

 

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 (hierna afgekort: de Vreemdelingenwet) luidt als 

volgt: 

 

“De bevoegdheid die artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet aldus aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid (hierna afgekort: de gemachtigde van de staatssecretaris)   

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 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.” 
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Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

 

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

van een eerdere asielaanvraag, 

- 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, 

- relevant moeten zijn, dus 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. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker het volgende antwoordde op de vraag welke de nieuwe 

elementen zijn die hij aanbrengt: 

 

“Ik vroeg in België een tweede keer asiel aan op 25/01/2010. Ik wens te vermelden dat er voor mij een 

belangrijke fout is in de aanduiding van de nationaliteit. Ik ben namelijk statenloos omdat ik tot een 

minderheid, met name Roma, behoor. Ik leg een fotokopie voor (met stempel dat de kopie overeenstemt 

met het orgineel, een stempel van de stad Dresden) van mijn Statenlose Roma pas. Verder leg ik een 

verklaring voor van de gemeente G. en ook van P. met datum van 30/04/09 waarin bevestigd is dat ik 

onmogelijk naar Kosovo kan terugkeren omdat Kosovo me niet aanvaardt omwille van mijn Roma 

herkomst. In Kosovo wacht mij de dood als ik er terug heen moet, of anders een levenslange 

gevangenis. Ik kan niet terugkeren omwille van de Albanezen, maar ook de politie zal me straffen en/of 

vermoorden. Daarom staat in de verklaring dat men een verzoek doet om me ergens in Europa te 

accepteren. Verder leg ik een document voor van het ambtsgerecht Dresden dat ik sedert een besluit 

van 20/08/01 geadopteerd ben door de inmiddels overleden Duitser K. G. E., maar dat ik mijn naam van 

A. b. behoud. Verder heb ik nog fotokopies van documenten uit Duitsland dat mijn ouders erkend zijn en 

ook tot de Roma behoren (kopie pas van vader en moeder en een brief van het Bundesamt voor 

migratie en vluchtelingen). Ik wens te benadrukken dat ik onmogelijk in Kosovo kan leven, zoals uit mijn 

eerste interview gebleken is door de aangehaalde feiten (mes in buik gekregen, geslagen, …). Het 

verslag is me voorgelezen in het Duits en ik verklaar me akkoord.” 

 

Verzoeker is van oordeel dat de verklaring van gemeente G. onmogelijk kon worden voorgelegd aan het 

Commissariaat-generaal, aangezien deze verklaring dateert van 30 april 2009, aldus na het verhoor van 

verzoeker op het Commissariaat-generaal.  

 

Uit voormeld artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet blijkt 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 aanbrengen”. Verzoeker geeft zelf aan dat hij over de betrokken 

informatie beschikte alvorens dat de Commissaris-generaal een beslissing nam. Het argument dat de 

verklaring dateert van na zijn verhoor bij de Commissaris-generaal doet geen afbreuk aan het gegeven 

dat het gaat om feiten die zich hebben voorgedaan na de laatste fase waarin de vreemdeling ze had 

kunnen aanbrengen. Niets belette verzoeker om de betrokken informatie alsnog aan de Commissaris-

generaal over te maken na zijn verhoor. De betrokken informatie dateert van 30 april 2009 en de 

Commissaris-generaal nam slechts een beslissing op 26 augustus 2009. Aldus had verzoeker 

ruimschoots de tijd om de informatie over te maken zo hij van oordeel was dat dit essentieel was voor 

de behandeling van zijn asielaanvraag. Verzoeker heeft bovendien de beslissing van de Commissaris-

generaal aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zodat hij de betrokken informatie 

zelfs ook nog op dat ogenblik kon aanbrengen. Verzoeker toont niet aan dat de materiële 

motiveringsplicht is geschonden. Waar verzoeker meent dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel 

geschonden heeft, wijst de Raad erop dat dit beginsel inhoudt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris zijn beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Verzoeker maakt niet aannemelijk zoals blijkt uit wat voorafgaat, dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding 

of dat laatstgenoemde onzorgvuldig was bij de voorbereiding van de beslissing. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. 

 

 

Verzoeker stelt dat de beoordeling van de Commissaris-generaal foutief is en dat de Belgische overheid 

niet tot een correcte feitenvinding is gekomen daar waar de beslissing wordt gebaseerd op foutieve 

elementen betreffende de mogelijkheid om de bewijsstukken tijdens de eerste asielaanvraag voor te 

leggen aan het oordeel van de Commissaris-generaal. De Raad merkt echter op dat de bestreden 

beslissing niet de beslissing van het Commissariaat-generaal uitmaakt maar de beslissing tot weigering 
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tot in overwegingname van een asielaanvraag betreft, beslissing genomen door de gemachtigde van de 

staatssecretaris. De beslissing van de Commissaris-generaal heeft verzoeker overigens al 

aangevochten voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dienaangaande heeft de Raad 

geoordeeld dat hij de beslissing van de Commissaris-generaal kon bevestigen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij over elk van de door de verzoeker 

aangehaalde elementen gemotiveerd heeft waarom deze niet aanvaard worden als nieuw element in de 

zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Schending van het redelijkheidsbeginsel 

Aangezien de bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: “Betrokkene legt tevens verklaringen 

van de gemeente G. in P. voor waarin bevestigd wordt dat betrokken onmogelijk kan terugkeren naar 

Kosovo omwille van zijn Roma origine; Dit document een gesolliciteerd karakter vertoond; Betrokkene 

geen informatie verschaft hoe hij in het bezit is gekomen van dit document; Betrokkene dit document 

bovendien tijdens zijn vorige asielprocedure had kunnen aanbrengen;…” 

 Aangezien de bestreden beslissing zonder meer vermeldt dat het document dat verzoeker voorbrengt 

een gesolliciteerd karakter vertoont; Dat op geen enkele wijze wordt vermeld of gemotiveerd om welke 

redenen dit document op verzoek van der verzoekende partij zou zijn opgesteld door het 

gemeentebestuur; Dat uit het document blijkt dat verzoeker slachtoffer werd van vervolgingen in de zin 

van de Conventie van Genève en hij met reden vreest voor zijn leven en lichamelijke integriteit indien hij 

zou terugkeren naar het land van herkomst; Dat er geen enkele reden bestaat aan te nemen dat dit 

document een gesolliciteerd karakter zou vertonen; Indien dit het geval zou zijn en vragen kunnen 

worden gesteld bij de bewijswaarde van het bewijsstuk, dienaangaande bijkomende motivering diende 

te worden verleend; Dat de Belgische Staat niet kan volstaan met te poneren als zou er zich een 

probleem voordoen met de bewijswaarde van het bewijsstuk; Dat dit des te meer geldt gezien het 

bewijsstuk dat door verzoeker wordt bijgebracht essentieel is bij de beoordeling van de asielaanvraag 

van verzoeker; Dat het in voorkomend geval aan de Commissaris-generaal toekomt om de 

bewijswaarde van het stuk te evalueren, desgevallend na uitgebreid onderzoek; Dat in redelijkheid geen 

vragen kunnen gesteld worden bij de bewijswaarde van een bepaald bewijsstuk door de Belgische Staat 

zonder dat hier een behoorlijk onderzoek naar wordt gevoerd en alleszins is het weinig ernstig gevolgen 

te verlenen aan het voorkomen van een document zonder ter zake enig onderzoek te voeren; Dat een 

overheid geplaatst in dezelfde omstandigheden alleszins het voordeel van de twijfel zou verlenen en zou 

besluiten tot de in overwegingname opdat alsdan de bewijswaarde van het kwestieuze stuk zou kunnen 

worden onderzocht door de ter zake bevoegde Commissaris generaal; Dat, door mede op basis van de 

beoordeling van de bewijswaarde, het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden.” 

 

Verzoeker betwist het gesolliciteerd karakter van de verklaring van de gemeente G. Volgens 

verzoekende partij gaat de Belgische overheid in de fout door de bewijswaarde van deze verklaring in 

vraag te stellen. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat 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). Wat betreft de verklaring van de gemeente G. heeft de verwerende partij niet enkel 

geoordeeld dat dit document een gesolliciteerd karakter heeft maar ook dat verzoeker geen enkele 

informatie heeft gegeven over de wijze waarop hij aan deze verklaring is geraakt, dat het een kopie is 

waarvan de authenticiteit niet kan worden nagegaan en dat verzoeker dit document reeds tijdens zijn 

eerste asielaanvraag had kunnen aanbrengen. Uit de bespreking van het eerste middel is reeds 

gebleken dat de verwerende partij in alle redelijkheid heeft geoordeeld dat verzoeker deze informatie 

reeds eerder had kunnen aanbrengen. Dit is een determinerend motief dat de beslissing op zichzelf kan 

schragen. De eventuele gegrondheid van de kritiek op een overtollig motief kan hoe dan ook niet leiden 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het tweede middel kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

  

3. Korte debatten 
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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.  

 

 

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 zeventien mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


