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 nr. 43 649 van 20 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 Russische nationaliteit te zijn, op 4 maart 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 4 februari 2010 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat L. VOLCKE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 maart 2007 vraagt Polen aan België de overname van verzoekster die verklaart van Russische 

nationaliteit te zijn, in toepassing van artikel 7 van de Europese Verordening 343/2003/EG van de Raad 

van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde 

land bij één van de lidstaten wordt ingediend. Verzoeksters echtgenoot bevindt zich in België waar hij 

een asielaanvraag heeft ingediend. 

 

Op 8 mei 2007 gaat België akkoord met de overname van verzoekster en op 31 mei gaat België 

akkoord met de overname van het pasgeboren kind van verzoekster. 

 

Op 6 juli 2007 dient verzoekster in België een asielaanvraag in. Zij is vergezeld van haar twee kinderen. 
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Op 20 februari 2008 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 12 448 van 10 juni 2008 

wordt aan verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

Op 24 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid ten opzichte van 

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

 

Bij beschikking van de Raad van State nr. 3108 van 23 juli 2008 wordt het cassatieberoep tegen het 

arrest van de Raad niet toelaatbaar verklaard. 

 

Op 7 oktober 2008 dient verzoekster een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 25 februari 2009 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad nr. 27 263 van 12 mei 2009 wordt aan verzoekster de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

Op 12 juni 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid ten opzichte van 

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

 

Op 30 juni 2009 dienen verzoekster en haar echtgenoot een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter 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). 

 

Op 7 december 2009 en 14 januari 2010 dient de echtgenoot van verzoekster hierop een aanvulling in. 

 

Op 28 december 2009 dient verzoekster een derde asielaanvraag in. 

 

Op 4 februari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“(…) 

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., L.  

geboren te M., op (in) (…)1972  

en van nationaliteit te zijn : Rusland ( Federatie van )  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 28.12.2009 (2)  

Overwegende dat de betrokkene op 06.07.2007 een eerste asielaanvraag indiende en er voor haar 

op 25.02.2008 een beslissing werd genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire bescherming vanwege het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (CGVS). Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) op 12.06.2008 

de negatieve beslissing van het CGVS bevestigde. Overwegende dat de betrokkene op 07.10.2008 een 

tweede asielaanvraag indiende en er voor haar op 26.02.2009 een beslissing werd genomen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming vanwege het CGVS. 

Overwegende dat de RVV op 15.05.2009 de negatieve beslissing van het CGVS bevestigde. 

Overwegende dat de betrokkene op 28.12.2009 een derde asielaanvraag indiende waarbij zij verklaart 

niet te zijn teruggekeerd naar haar land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verwijst naar de 

documenten die haar man heeft binnengebracht in het kader van zijn derde 

asielaanvraag. Overwegende dat er voor deze laatste een beslissing tot weigering van in 

overwegingname van een asielaanvraag werd genomen. Overwegende dat betrokkene verklaart dat 

haar familie problemen heeft. Overwegende dat betrokkene verklaart dat het in Ingoesjetië gevaarlijk is 

door moorden en ontploffingen. Overwegende dat de betrokkene met deze verklaringen niet het 

persoonlijke karakter van haar problematiek kan aantonen. Overwegende dat betrokkene verklaart dat 
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het hier moeilijk leven is in België en dat ze geen geld hebben. Overwegende dat deze problematiek er 

één is van materiële aard en dus niet ressorteert onder de Conventie van Geneve. Overwegende dat de 

betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat haar betreft, ernstige aanwijzingen 

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

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980.  

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

(…).” 

 

2.  Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste Middel: Schending van art. 51/8 Vreemdelingenwet 

1.Artikel 51/8 Vreemdelingenwet bepaalt dat de minister of diens gemachtigde kan beslissen een 

asielaanvraag niet in overweging te nemen wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag 

heeft ingediend en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat er ernstige aanwijzingen bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging. 

Verzoekster verwijst voor wat betreft nieuwe gegevens naar de asielaanvraag van haar echtgenoot 

diezelfde dag, en naar de stukken die hij daarbij neerlegde. 

En de echtgenoot van verzoeker brengt bij zijn asielaanvraag dd. 28 december 2010 wel degelijk 

nieuwe gegevens! 

2. Bij de weigering van zijn tweede asielaanvraag diende de echtgenoot van verzoekster (en dus ook 

verzoekster, aangezien haar asielaanvraag was gekoppeld aan die van haar echtgenoot) te vernemen 

dat men twijfelt aan zijn verhaal, namelijk dat de echtgenoot tot aan zijn vertrek heeft verbleven in zijn 

woonst in de tweede steeg (…), Grozny, omdat het opsporingsbesluit vermeldt dat de echtgenoot van 

verzoekster zijn permanente verblijfplaats verlaten heeft. 

De echtgenoot van verzoekster contacteerde in dit kader zijn moeder om aan een bewijsmiddel te raken 

waaruit zou blijken dat hij wel degelijk op dat adres verbleef. Zij bezorgde hem een woonstattest waaruit 

bleek dat hij wel steeds degelijk op die plaats had verbleven en zond dit bewijsstuk op naar België. Op 

dat moment was de tweede asielprocedure reeds ten einde waardoor hij dit element niet had kunnen 

aanwenden. 

Volgens de verwerende partij had de echtgenoot van verzoekster (en dus verzoekster) dit attest reeds 

kunnen neerleggen in zijn tweede asielaanvraag. Dit is echter onjuist, hij kwam pas na de laatste 

procedurefase van zijn tweede asielaanvraag in het bezit van dit stuk! 

Verzoekster verwijst naar een arrest van de Raad van state dd. 05 januari 1996, nr. 57.38 4,   Rev. dr. 

étr.1996, 387, hetwelk luidt dat alhoewel kan worden gesteld dat bewijselementen die de verzoeker had 

kunnen voorleggen ter ondersteuning van zijn eerste aanvraag tijdens zijn eerste aanvraag, geen 

nieuwe feiten zijn, het niettemin een nieuw bewijs betreft van een vroegere situatie en toch een nieuw 

gegeven. 

Ook in RvS 25 juli 2001, nr. 97.954, JT2001, 614 en RvS 21 september 2004, nr. 135.133, T. Vreemd. 

2006, 2 8 meent de Raad van State dat het nieuwe bewijs van een vroegere situatie een nieuw gegeven 

kan uitmaken en dat de onontvankelijkheidsexceptie als gevolg van een gebrek aan nieuwe gegevens 

niet kan worden weerhouden. 

3. Daarnaast en vooral argumenteert het CGVS bij de tweede asielaanvraag dat geen gegronde vrees 

kan blijken uit het aangevoerde federaal opsporingsbesluit hetwelk dateert van augustus 2006, terwijl de 

echtgenoot van verzoekster na deze datum nog is opgepakt en hij nadien zonder meer kon beschikken. 

Derhalve zou dit document niet kunnen worden weerhouden ter staving van het door verzoeker 

aangehaalde asielrelaas, namelijk dat hij nog steeds gezocht wordt om verslag uit te brengen van de 

spionage waartoe men hem had verplicht - zoniet zou hij (en verzoekster en kind) (opnieuw) worden 

gearresteerd (supra). 

In dit kader bekwam de echtgenoot van verzoekster achteraf per fax zeven oproepingsbrieven waarbij 

de overheden hem sommeren naar het politiebureau te komen om getuigenissen af te leggen. Het 

betreffen oproepingsbrieven dd. 04/03/2007, 05/06/2007, (?)/10/2007, 26/01/2008, 09/04/2008, 

06/01/2009 en 06/07/2009. 

Deze stukken bevestigen onmiskenbaar het asielrelaas zoals reeds enkele jaren geleden uiteengezet 

en weerleggen duidelijk de kritiek uit de vorige asielprocedure! 

De aangevoerde oproepingsbrieven zijn nieuwe elementen die niet eerder konden worden ingeroepen 

aangezien verzoekster niet over deze documenten beschikte. Dit maakt dat de asielaanvraag niét 

dezelfde is als de vorige. 
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Verzoekster en haar echtgenoot bekwamen deze stukken pas na de laatste procedurefase, hetgeen 

door de verwerende partij niet wordt ontkend, en maken nieuwe elementen uit, hetgeen tevens door de 

verwerende partij niet wordt ontkend! 

De verwerende partij merkt enkel op dat een fax niet op een adequate manier beoordeeld kan worden 

aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kunnen worden nagegaan. 

Hier overschrijdt de verwerende partij evenwel haar macht aangezien het haar niet toebehoort te 

oordelen over de bewijswaarde van de aangevoerde nieuwe elementen. 

Artikel 51/8 kent aan de Minister of aan diens gemachtigde een beoordelingsbevoegdheid toe die zich 

ertoe beperkt te onderzoeken of de aangebrachte gegevens nieuw zijn. (RvS 11 juli 2000, nr. 88.870, 

APM 2000, 143; RvV 18 september 2007, nr. 1.784). 

Het onderzoek van de pertinentie van een nieuw gegeven houdt een onderzoek in naarde grond van de 

zaak en veronderstelt de ontvankelijkheidverklaring van de nieuwe asielaanvraag. De verwerende partij 

kan in het stadium van de inoverwegingname slechts die nieuwe gegevens verwerpen die manifest 

irrelevant zijn in het kader van een asielaanvraag (RvS 27 november 2002, nr. 113.002, T. Vreemd. 

2003, 126; RvS 10 juli 2006, nr. 161.213). 

Door de nieuwe gegevens als ongeloofwaardig te beoordelen (niet enkel betreft authenticiteit, doch zie 

ook opmerking dat oproepingen geen reden vermelden waarom verzoeker dient te verschijnen, zie stuk 

5), heeft verwerende partij deze gegevens in aanmerking genomen en kon hij, na afloop van dit 

onderzoek, artikel 51/8 Vreemdelingenwet niet langer toepassen (RvS 11 juli 2000, nr. 88.870, apm 

2000, 143; RvS 28 maart 2001, nr. 94.374, APM 2001, 90). 

4. Opnieuw verwijst verzoekster naar het arrest van de Raad van state dd. 05 januari 1996, nr. 57.384, 

Rev.dr.étr. 1996, 387. De Raad van State meent dat het haar toekomt om na te gaan of de verwerende 

partij het nieuwe karakter van de voorgelegde gegevens juist heeft beoordeeld. De Raad van State 

merkt op dat de verwerende partij de oorspronkelijk voorgelegde attesten niet lijkt te hebben vergeleken 

met de nieuwe attesten om na te gaan of de twijfel over de eerste kon worden opgeheven. Het huidige 

artikel 51/8 kan volgens de Raad van State daarom niét worden toegepast. 

Het betekent dat de verwerende partij de asielaanvraag moet in overweging nemen, en dat de 

beslissing de aanvraag niét in overweging te nemen het artikel 51/8 Vreemdelingenwet schendt 

Eenmaal aangetoond dat er nieuwe elementen zijn, komt het enkel aan de Commissaris-Generaal van 

de Vluchtelingen en Staatlozen toe een onderzoek te voeren naar de bewijswaarde en de authenticiteit 

ervan (Rvv 18 september 2007, nr. 1.784). 

5. Tot slot doch niet onbelangrijk argumenteert verwerende partij dat "de betrokkene geen nieuwe 

gegevens naar voren brengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzigingen 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", 

Zoals hierboven uiteengezet ontkent verwerende partij niet dat de gefaxte oproepingsbrieven nieuwe 

elementen zijn, zij stelt enkel vraagtekens bij de authenticiteit ervan aangezien dit moeilijk vast te stellen 

valt per fax. 

Dus concludeert zij dat er (1) nieuwe gegevens zijn (2) doch geen nieuwe gegevens die ernstige 

aanwijzingen uitmaken voor gegronde vrees voor vervolging. 

Verwerende partij toetst dus de nieuwe gegevens aan de Conventie van Genève! 

Met andere worden: de verwerende partij heeft de nieuwe gegevens toch in overweging genomen, 

waardoor het haar niet meer mogelijk was zich te beroepen op artikel 51/8 

Vreemdelingenwet! (RvS 11 juli 2000, nr. 88.870, apm 2000, 143). 

6. Het middel is gegrond.” 

 

2.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de bestreden beslissing volledig in overeenstemming 

met artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet werd genomen. Verwerende partij merkt op dat de 

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

Vreemdelingenwet beperkt tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. In beide 

gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: indien wordt beslist dat de vreemdeling nieuwe 

gegevens heeft aangebracht, wordt het dossier overgemaakt aan de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Indien beslist wordt dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, 

wordt de nieuwe asielaanvraag niet in aanmerking genomen, dit betekent dat de aanvraag niet aan een 

onderzoek ten gronde zal worden onderworpen. 

 

Verwerende partij merkt op dat de nieuwe gegevens “nieuw” moeten zijn, dit wil zeggen dat ze niet 

reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van een eerdere asielaanvraag, 

dat ze 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, dat ze relevant moeten zijn, dit wil 

zeggen dat ze ernstige aanwijzingen moeten bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor 
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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. 

 

Hoewel artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet verwerende partij niet toelaat eventuele nieuwe gegevens 

aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek te onderwerpen, sluit het niet uit dat de bewijskracht van 

de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld. 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 Verdrag van Genève of ernstige 

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

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

gegeven. 

 

De asielaanvraag van verzoekster werd niet in aanmerking genomen en de bestreden beslissing stelt 

uitdrukkelijk dat verzoekster geen nieuwe gegevens naar voor brengt. 

 

2.1.3. In de repliekmemorie voert verzoekster aan dat de stukken die haar echtgenoot heeft voorgelegd 

niet eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van een eerdere 

asielaanvraag en dat verwerende partij niet ontkent dat de stukken nieuw zijn. Verwerende partij ontkent 

evenmin dat de stukken betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de 

laatste fase in de procedure waarin verzoekster en haar echtgenoot ze hadden kunnen aanbrengen. 

Verwerende partij bevestigt eigenlijk dat zij erkent dat verzoekster de stukken niet kon aanbrengen in de 

vorige asielaanvraag omdat zij er pas later kennis van kreeg. Verzoekster herhaalt dat verwerende partij 

in het stadium van de inoverwegingname slechts die nieuwe gegevens kan verwerpen die manifest 

irrelevant zijn in het kader van een asielaanvraag. Verzoekster meent dat men in casu niet kan stellen 

dat de faxen manifest irrelevant zijn in het beoordelen van de aanwezigheid van een gegronde vrees. 

Pas na de tweede asielaanvraag kwamen verzoekster en haar echtgenoot in het bezit van zeven 

oproepingsbrieven waarbij men haar echtgenoot sommeert naar het politiebureau te komen om 

getuigenissen af te leggen. Enerzijds bevestigen deze stukken het vroegere asielrelaas van verzoekster, 

anderzijds stroken deze oproepingen met de handelwijze van de overtreders van mensenrechten in 

Tsjetsjenië. Prima facie kan men uit deze stukken niet afleiden dat ze irrelevant zijn en dat zij bij nader 

onderzoek niet zouden kunnen leiden tot een erkenning van gegronde vrees voor vervolging of reëel 

risico op ernstige schade. Bijgevolg gaat verwerende partij bij het alsnog besluiten tot het ongegrond 

karakter van de stukken, haar bevoegdheid te buiten. Waar verwerende partij verwijst naar rechtspraak 

van de Raad van State waarin wordt geoordeeld dat slechts een geringe bewijswaarde kan worden 

gehecht aan kopieën, werpt verzoekster op dat een geringe bewijswaarde niet gelijkstaat aan geen 

enkele bewijswaarde en dat de weliswaar geringe bewijswaarde van een fax kan worden aangevuld met 

de andere elementen in het dossier. Rekening houdende hiermee zorgt het feit dat de stukken 

faxberichten betreffen, er niet voor dat de stukken manifest irrelevant zijn. De stukken dienen ten gronde 

te worden onderzocht. 

 

2.1.4. In het eerste middel verwijst verzoekster naar de stukken die haar echtgenoot heeft ingediend 

naar aanleiding van zijn derde asielaanvraag. Verzoekster voert aan dat de documenten die zij heeft 

voorgelegd wel degelijk nieuwe elementen uitmaken en zij voert de schending aan van artikel 51/8 van 

de Vreemdelingenwet. Verzoekster voert bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht 

die dient onderzocht te worden in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht komt het niet aan de Raad toe om zijn beoordeling 

van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. Dit 

artikel bepaalt wat 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 
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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 staatssecretaris 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. 

 

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 (RvS 

13 april 2005, nr. 143.020; RvS 13 april 2005, nr. 143.021). Het begrip “nieuwe gegevens” heeft 

bijgevolg niet enkel betrekking op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 

oktober 2006, nr. 163.610). 

 

In casu oordeelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dat verzoekster 

verwijst naar documenten die haar echtgenoot heeft binnengebracht in het kader van zijn derde 

asielaanvraag en dat er voor hem een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een 

asielaanvraag werd genomen. Dit is het determinerend motief waarom de derde asielaanvraag van 

verzoekster niet in overweging werd genomen. 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk verwezen naar de beslissing genomen in hoofde van de 

echtgenoot van verzoekster. Verzoeksters echtgenoot heeft tegen deze beslissing een beroep ingesteld, 

waarin de Raad op 20 mei 2010 een arrest heeft geveld waarbij dit beroep wordt verworpen. Nu in de 

bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt verwezen naar de beslissing van de echtgenoot en nu uit het 

verzoekschrift blijkt dat verzoeksters middelen gericht zijn tegen de motieven die voorkomen in de 

beslissing genomen in hoofde van haar echtgenoot, verwijst ook de Raad naar volgende overwegingen 

die voorkomen in het arrest nr. 43 648 van 20 mei 2010 genomen in hoofde van verzoeksters 

echtgenoot. 

 

“2.1.5. Verzoeker uit kritiek op de motivering van de bestreden beslissing waar wordt gesteld dat door 

verzoeker ter gelegenheid van zijn derde asielaanvraag geen nieuwe elementen worden bijgebracht 

waaruit ernstige aanwijzingen voortvloeien dat er een gegronde vrees is 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 

Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt dat zijn moeder hem een woonstattest heeft bezorgd waaruit blijkt 

dat hij wel degelijk steeds op zijn permanente verblijfplaats heeft verbleven en dat hij dit stuk pas 

ontvangen heeft nadat zijn tweede asielprocedure reeds ten einde was, hij kon dit stuk dus niet vroeger 

voorleggen. Daarnaast wijst verzoeker erop dat het federaal opsporingsbesluit van augustus 2006 niet 

werd aanvaard in zijn tweede asielprocedure. Verzoeker verkreeg nu echter per fax zeven 

oproepingsbrieven waarbij de overheden hem sommeren naar het politiebureau te komen om 

getuigenissen af te leggen. Deze stukken bevestigen volgens verzoeker onmiskenbaar het asielrelaas 

zoals enkele jaren geleden uiteengezet en weerleggen de kritiek geuit tijdens de vorige asielprocedure. 

Verzoeker kon deze oproepingsbrieven niet eerder voorleggen aangezien hij er nog niet over beschikte. 

Deze oproepingsbrieven maken nieuwe elementen uit. Door te oordelen dat een fax niet op een 

adequate manier kan worden beoordeeld aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kunnen 

worden nagegaan, overschrijdt verwerende partij haar macht aangezien het haar niet toekomt te 

oordelen over de bewijswaarde van de nieuwe elementen. Verwerende partij mag enkel onderzoeken of 

de aangebrachte gegevens nieuw zijn. Verwerende partij heeft de gegevens in aanmerking genomen 

waardoor zij na afloop van dit onderzoek artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet niet langer kon 

toepassen. Bovendien toetst verwerende partij de nieuwe gegevens aan de Conventie van Genève, 

door te oordelen dat de gefaxte oproepingsbrieven wel nieuwe elementen zijn, maar dat dit geen nieuwe 

gegevens uitmaken die ernstige aanwijzingen uitmaken voor gegronde vrees voor vervolging. 
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2.1.6. De elementen die verzoeker in zijn derde asielaanvraag heeft aangebracht, namelijk zeven faxen 

van oproepingsbrieven door de afdeling Binnenlandse Zaken, district Z. waarbij verzoeker wordt 

opgeroepen als getuige en waarvan het oudste dateert van 4 maart 2007 en het meest recente van 6 juli 

2009, en een bewijs van woonst van 18 maart 2008 afgeleverd door de administratie district Z., stad 

Grozny, administratief arrondissement nr. x, kunnen weliswaar ‘nieuw’ zijn in die zin dat ze nog niet 

eerder ter kennis werden gebracht van verwerende partij, maar verzoeker maakt niet aannemelijk dat 

deze betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de afwijzing van zijn 

eerdere asielaanvraag (RvS 13 april 2005, nr. 143.020). De gemachtigde van de staatssecretaris heeft 

hierover niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld. Er dient bovendien opgemerkt te worden dat 

verzoeker ter gelegenheid van zijn tweede asielaanvraag zelf het volgende verklaarde: “Deze 

documenten bewijzen dat ik nog steeds gezocht word en dus niet kan terugkeren” en “Ik wil nog 

toevoegen dat de problemen die ik voor mijn vertrek had, net zoals vele anderen, nog steeds bestaan.”. 

Bovendien geeft verzoeker in zijn verzoekschrift zelf het volgende aan: “Deze stukken bevestigen 

onmiskenbaar het asielrelaas zoals reeds enkele jaren geleden uiteengezet”. Verzoeker baseert zich ter 

gelegenheid van zijn derde asielaanvraag aldus nog steeds op de feiten en verklaringen die hij bij zijn 

tweede asielrelaas uiteenzette en lijkt in onderhavig verzoekschrift te pogen de geloofwaardigheid van 

zijn vroegere asielrelazen te bewijzen. Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de aangevoerde 

elementen ‘nieuwe gegevens’ uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. De 

bewijslast ter zake ligt nochtans bij verzoeker (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610). 

 

2.1.7. Waar verzoeker aanvoert dat hij het attest van woonst dat dateert van 18 maart 2008 niet vroeger 

kon voorleggen omdat hij pas na de laatste procedurefase van zijn tweede asielaanvraag in bezit kwam 

van dit stuk, merkt de Raad op dat deze loutere bewering van verzoeker niet gestaafd wordt door enig 

begin van bewijs. Verzoeker legt geen enveloppe voor waarin hem dit stuk door zijn moeder zou zijn 

toegezonden zoals hij uiteenzet in het middel. Er kan bijgevolg niet worden nagegaan wanneer 

verzoeker in het bezit kwam van dit stuk zodat het motief in de bestreden beslissing “Overwegende dat 

betrokkene een woonattest dd. 18.03.2008 voorlegt waarbij er dient te worden opgemerkt dat 

betrokkene dit document reeds had kunnen voorleggen in het kader van zijn tweede asielaanvraag.” niet 

kennelijk onredelijk is of zou steunen op een niet correcte feitenvinding. 

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat verzoeker met zijn betoog en dit door hem aangebracht element 

de geloofwaardigheid van zijn vorige asielaanvraag tracht te herstellen. Verzoeker geeft ter gelegenheid 

van zijn derde asielaanvraag immers zelf het volgende aan: “Deze documenten bewijzen dat ik nog 

steeds gezocht word en dus niet kan terugkeren”. Hierbij verwijst de Raad naar de beslissing van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 25 februari 2009. In voornoemde 

beslissing werd inzake verzoekers permanente verblijfplaats en inzake het oproepingsbevel van 

augustus 2006 overwogen “U verklaarde tot uw vertrek in december 2006 steeds op het bovenstaande 

adres verbleven te hebben (gehoorverslag 2de AA CGVS p. 2 en 8). Toch vermeldt het 

opsporingsbesluit dat u uw permanente verblijfplaats verlaten heeft. Daarenboven is het opvallend dat er 

een federaal opsporingsbesluit voor u verschenen is in augustus 2006, terwijl u na deze datum nog bent 

opgepakt en u nadien zonder meer kon beschikken (gehoorverslag CGVS 2de AA p. 9). Derhalve kan 

dit document niet worden weerhouden ter staving van het door u aangehaalde asielrelaas.”  

 

Ook in het arrest nr. 27 262 van de Raad van 12 mei 2009 wordt overwogen dat het door verzoeker 

bijgebrachte opsporingsbevel van augustus 2006 totaal in tegenstrijd is met de verklaringen van 

verzoeker: het opsporingsbevel stelt dat de Tsjetsjeense strijders gevonden werden in de vernietigde 

woning van verzoeker terwijl verzoeker verklaarde dat hij deze strijders meegenomen had naar het 

adres van zijn propiska. Het opsporingsbevel vermeldt dat verzoeker zijn permanente verblijfplaats had 

verlaten, terwijl verzoeker volhoudt dat hij tot aan zijn vertrek in december 2006 op het voormelde 

propiska verbleef. Bovendien werd verzoeker op deze propiska na de uitvaardiging van het 

opsporingsbevel nog in december 2006 aangehouden en opnieuw vrijgelaten. In dit arrest wordt 

besloten dat het voorgelegde opsporingsbevel dan ook op geen enkele manier verzoekers asielrelaas 

staaft en dat het verder diens geloofwaardigheid ondermijnt. 

 

Waar verzoeker dus in het verzoekschrift aanvoert dat uit het door hem voorgelegde attest van woonst 

blijkt dat hij wel degelijk steeds op het adres van zijn propiska verbleven heeft, stelt de Raad vast dat 

verzoeker hiermee enkel de geloofwaardigheid van zijn vroeger asielrelaas wenst aan te tonen. 
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De Raad merkt op dat in zoverre verzoeker met zijn betoog kritiek uit tegen de niet in het geding zijnde 

afwijzing van zijn tweede asielaanvraag, deze kritiek niet pertinent is als argument om de wettigheid van 

de thans bestreden beslissing te betwisten. 

 

2.1.8 Waar verzoeker aanvoert dat de zeven oproepingsbrieven zijn “reeds enkele jaren geleden 

uiteengezet” asielrelaas bevestigen en meer bepaald verband houden met het oproepingsbevel van 

augustus 2006 en zo de kritiek uit de vorige asielprocedure weerleggen,  wijst de Raad erop dat zowel 

de Commissaris-generaal in zijn beslissing van 25 februari 2009 als de Raad in zijn arrest van 12 mei 

2009 hebben geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan het oproepingsbevel van augustus 

2006, zoals in punt 3.1.7. uiteengezet. In casu poogt verzoeker opnieuw enkel de geloofwaardigheid van 

zijn vroeger asielrelaas te herstellen. 

 

De Raad herhaalt dat in zoverre verzoeker met zijn betoog kritiek uit tegen de niet in het geding zijnde 

afwijzing van zijn tweede asielaanvraag, deze kritiek niet pertinent is als argument om de wettigheid van 

de thans bestreden beslissing te betwisten. 

 

In de mate waarin verzoeker aanvoert dat verwerende partij oordeelt dat een fax niet op een adequate 

manier kan worden beoordeeld aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kunnen worden 

nagegaan, en verzoeker meent dat verwerende partij hiermee haar macht overschrijdt door te oordelen 

over de bewijswaarde van de aangevoerde nieuwe elementen, dient opgemerkt te worden dat de Raad 

van State reeds heeft geoordeeld dat er feitelijk kan worden geoordeeld dat de authenticiteit van een 

kopie niet kan worden nagegaan omdat kopieën gemakkelijk met allerhande knip- en plakwerk kunnen 

worden vervalst (RvS 25 juni 2004, nr. 133 135; RvS 24 maart 2005 nr. 142 624). In casu is het 

bijgevolg niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid heeft geoordeeld dat de authenticiteit van een fax (wat ook een kopie is) van een brief niet 

kan worden nagegaan. Alleszins kan niet worden aangenomen dat de gemachtigde zijn macht heeft 

overschreden door dit te overwegen in de bestreden beslissing. 

 

2.1.9. Waar verzoeker aanvoert dat uit de oproepingsbrieven die hij heeft voorgelegd duidelijk blijkt dat 

hij nog steeds wordt gezocht, stelt de Raad vast dat verzoeker hierbij in hoofdzaak elementen en 

gegevens aanhaalt waarbij hij erop poogt te duiden dat er in zijn hoofde wel degelijk een gegronde vrees 

is 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 Vreemdelingenwet. Er dient opgemerkt te worden dat verzoeker in 

onderhavig verzoekschrift aldus lijkt te pogen de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas te bewijzen. In 

de mate waarin verzoeker hierbij lijkt te pogen om de Raad te overtuigen dat hij wel in aanmerking komt 

om de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire beschermingsstatus te genieten en tevens lijkt te trachten 

van de Raad een nieuwe beoordeling van zijn derde asielaanvraag te bekomen, dient het volgende te 

worden benadrukt. 

 

Er wordt opgemerkt dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de 

wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware 

toedracht van de feiten gaat beoordelen maar een wettigheidstoezicht houdt. De Raad onderzoekt of de 

betrokken overheid bij de beoordeling van de asielaanvraag uitgegaan is van de juiste feiten of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. In het 

kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, met andere woorden wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is. 

  

Wanneer de Raad optreedt als annulatierechter overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de 

Vreemdelingenwet, zoals in casu, kan hij enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit 

houdt in dat de Raad in het kader van de uitoefening van zijn annulatiebevoegdheid niet bevoegd is om 

zich uit te spreken over het al dan niet toekennen van de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Dienvolgens dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing een weigering tot 

inoverwegingname van een vluchtelingenverklaring door de Dienst Vreemdelingenzaken betreft en dus 

geen uitstaans heeft met de beslissing ten gronde van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen waarbij de subsidiaire beschermingsstatus al dan niet wordt toegekend. 
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In casu betreft de bestreden maatregel een beslissing houdende de weigering van inoverwegingname 

van een asielaanvraag in toepassing van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. Er wordt benadrukt dat 

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

Vreemdelingenwet beperkt tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de elementen die hij heeft aangehaald ter gelegenheid van zijn 

derde asielaanvraag betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de 

afwijzing van zijn eerdere asielaanvragen (RvS 13 april 2005, nr. 143.020). De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft hierover niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt bovendien dat verzoeker naar aanleiding van het interview ter gelegenheid 

van zijn derde asielaanvraag, zelf het volgende aangeeft : “Deze documenten bewijzen dat ik nog 

steeds gezocht word en dus niet kan terugkeren”. Verzoeker baseert zich ter gelegenheid van zijn derde 

asielaanvraag aldus nog steeds op de feiten en verklaringen die hij bij zijn tweede asielrelaas uiteen 

zette. Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de aangevoerde elementen ‘nieuwe gegevens’ 

uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. De bewijslast ter zake ligt nochtans bij 

verzoeker (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610). 

 

2.1.10. Waar verzoeker aanvoert dat verwerende partij ten onrechte verzoekers derde asielaanvraag 

niet in overweging heeft genomen terwijl zij de nieuwe gegevens wel degelijk getoetst heeft aan de 

Conventie van Genève door te oordelen dat deze gegevens geen ernstige aanwijzingen uitmaken van 

een gegronde vrees voor vervolging, herhaalt de Raad dat verwerende partij op basis van de 

bewoordingen van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet wel degelijk de bevoegdheid heeft om na te 

gaan of de asielzoeker al dan niet 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 omstandigheid dat deze bewoordingen worden gebruikt in de bestreden 

beslissing, brengt niet mee dat verwerende partij een onderzoek ten gronde doet naar de vervolging in 

de zin van de Conventie van Genève. 

 

2.1.11. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aantoont dat hij nieuwe elementen in de zin van 

artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht. Hieruit volgt dat de kritiek van verzoeker dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken, gelet op de ‘nieuwigheid’ van de door hem aangebrachte elementen, 

diende te beslissen tot inoverwegingname van zijn asielaanvraag, niet dienend is daar hij er niet in 

geslaagd is aan te tonen dat de door hem aangevoerde ‘nieuwe gegevens’ ‘nieuwe elementen’ zijn in de 

zin van de genoemde wetsbepaling. Verwerende partij kon derhalve in alle redelijkheid besluiten dat 

verzoeker geen nieuwe gegevens heeft aangehaald. In de bestreden beslissing wordt bijgevolg terecht 

het volgende overwogen: “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”. 

 

De bestreden beslissing steunt derhalve op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente 

motieven. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de materiële motiveringsplicht geschonden is. 

 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede Middel: Schending van de motiveringsplicht 

De verwerende partij motiveert niet waarom zij de nieuwe stukken waarnaar verzoekster verwijst niet in 

overweging neemt en beperkt zich in dit kader tot de voormelde motivering: 

"Overwegende dat betrokkene verwijst naar de documenten die haar man heeft binnengebracht in het 

kader van zijn derde asielaanvraag. Overwegende dat er voor deze laatste een beslissing tot weigering 

van in overwegingname van een asielaanvraag werd genomen." 

Dergelijke motivering is onvoldoende aangezien verwerende partij hiermee de nieuwe stukken afwijst 

met één pennentrek zonder ook maar enige uitleg waarom, behalve dan dat zij ook de aanvraag van de 

echtgenoot heeft afgewezen. 

Verwerende partij meent dat het volstaat haar beweegredenen te hebben gemotiveerd aan de 

echtgenoot. Doch ook bij de echtgenoot van verzoekster laat de motivering te wensen over. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

Betrekkelijk de aangevoerde nieuwe elementen, zijnde de zeven oproepingsbrieven om te komen 

getuigen, maakt verwerende partij zich er bij de echtgenoot van verzoekster van af met: 

"Overwegende dat de betrokkene zeven faxen van oproepingsbrieven voorlegt. Overwegende dat een 

fax niet op een adequate manier beoordeeld kan worden aangezien de herkomst en de authenticiteit 

niet kunnen worden nagegaan. Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat dit document geen 

reden bevat waarvoor betrokkene zich dient te presenteren." 

Een dergelijke summiere motivering is, gelet op de mededeling van nieuwe stukken, niet afdoende. 

(RvS 20 november 1997, nr. 69.708, T. Vreemd. 1997, 401). Zeker niet wanneer zij de twijfel kunnen 

opheffen over voorheen voorgelegde attesten of over essentiële verklaringen in het asielrelaas kunnen 

opheffen. 

Betrekkelijk het attest van woonst maakt verwerende partij zich ervan af met: 

"Overwegende dat betrokkene een woonstattest dd. 18.03.2008 voorlegt waarbij er dient te worden 

opgemerkt dat betrokkene dit document reeds had kunnen voorleggen in het kader van zijn tweede 

asielaanvraag." 

Ook hier kan men gerust stellen dat een dergelijke summiere motivering, gelet op de mededeling van 

nieuwe stukken, niet afdoende is . (RvS 20 november 1997, nr. 69.708, T. Vreemd. 1997, 401). 

Niet alleen nam verwerende partij de nieuwe elementen dus wel degelijk in overweging (supra), zij 

beroept zich niettemin op artikel 51/8 Vreemdelingenwet zonder afdoende te motiveren waarom. 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd. 

Zij geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan ze werd genomen. In de motivering 

van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoekster geen nieuwe elementen aanbrengt die haar betreffen 

en waaruit blijkt dat zij een gegronde vrees voor vervolging kan laten gelden zoals bedoeld in de 

Conventie van Genève of een reëel risico loopt op ernstige schade zoals vervat in artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Het is niet omdat de feitelijke en juridische overwegingen waarop een beslissing 

steunt summier zijn, dat ipso facto de formele motiveringsplicht geschonden werd. 

 

Verwerende partij merkt op dat verzoekster in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht 

aanvoert. Bij de beoordeling daarvan is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is 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. Verwerende partij 

haalt de motieven van de bestreden beslissing aan en vervolgt dat de beslissing is gegrond op de juiste 

gegevens die correct werden beoordeeld. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij nieuwe gegevens 

in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht waarmee verwerende partij geen 

rekening heeft gehouden. De beweringen van verzoekster tonen niet aan dat kennelijk onredelijk werd 

gehandeld door op basis van verzoeksters verklaringen te besluiten tot weigering van 

inoverwegingname van verzoeksters derde asielaanvraag. 

 

2.2.3. In de repliekmemorie stelt verzoekster dat de motivering van verwerende partij niet uitlegt waarom 

de stukken kennelijk irrelevant zouden zijn bij de beoordeling van het eerdere asielrelaas van 

verzoekster en waarom zij manifest niet de twijfel zouden kunnen opheffen over essentiële verklaringen 

in het asielrelaas van verzoekster. Bovendien is het niet omdat de Raad niet mag oordelen over de 

zaak, dat hij niet kan vaststellen dat de motiveringsplicht is geschonden. 

 

2.2.4. Uit de bewoordingen van het tweede middel blijkt dat verzoekster de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert.  

 

De Raad herhaalt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet aan hem toekomt 

om zijn beoordeling van de asielaanvraag in de plaats te stellen van die van de 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Waar verzoekster aanvoert dat het niet volstaat te verwijzen naar de afwijzing van de asielaanvraag van 

haar echtgenoot, merkt de Raad op dat dit in casu wel kan: uit de stukken van het dossier blijkt immers 

dat verzoekster zich voor haar derde asielaanvraag uitdrukkelijk heeft gesteund op de elementen naar 

voor gebracht door haar echtgenoot zodat het niet kennelijk onredelijk is of niet getuigt van een foutieve 
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feitenvinding om in de motieven van de beslissing eveneens te verwijzen naar de beslissing genomen in 

hoofde van verzoeksters echtgenoot. Het gaat immers om dezelfde elementen. 

 

Bovendien bevat de bestreden beslissing eveneens motieven inzake de eigen verklaringen van 

verzoekster. Verzoekster uit geen kritiek op dit onderdeel van de motivering van de bestreden 

beslissing. 

 

Verzoekster uit kritiek op het motief vermeld in de beslissing in hoofde van haar echtgenoot dat een fax 

niet op een adequate manier kan worden beoordeeld en op het motief inzake het woonattest, eveneens 

vermeld in de beslissing genomen in hoofde van haar echtgenoot. De Raad merkt op dat verzoeksters 

echtgenoot een beroep heeft ingesteld tegen de beslissing genomen in zijnen hoofde en verwijst naar 

hetgeen hierover gesteld wordt in het arrest nr. 43 648 van 20 mei 2010 inzake verzoeksters 

echtgenoot: 

 

“De Raad verwijst naar punt 2.1.8. van dit arrest en herhaalt dat de Raad van State reeds heeft 

geoordeeld dat er feitelijk kan worden geoordeeld dat de authenticiteit van een kopie niet kan worden 

nagegaan omdat kopieën gemakkelijk met allerhande knip- en plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 

25 juni 2004, nr. 133 135; RvS 24 maart 2005 nr. 142 624). In casu wordt niet aangenomen dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat de authenticiteit van een fax niet kan worden nagegaan. Het feit dat een motivering 

summier zou zijn, brengt niet automatisch mee dat ze steunt op een niet correcte feitenvinding of 

kennelijk onredelijk is. 

 

Waar verzoeker opnieuw kritiek uit op het motief dat hij het attest van woonst reeds vroeger had kunnen 

voorleggen, wijst de Raad naar punt 2.1.7. van dit arrest en herhaalt dat de loutere bewering van 

verzoeker dat hij dit stuk niet vroeger kon voorleggen, niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. 

Verzoeker legt geen enveloppe voor waarin hem dit stuk door zijn moeder zou zijn toegezonden zoals 

hij uiteenzet in het eerste middel. Er kan bijgevolg niet worden nagegaan wanneer verzoeker in het bezit 

kwam van dit stuk zodat het motief in de bestreden beslissing “Overwegende dat betrokkene een 

woonattest dd. 18.03.2008 voorlegt waarbij er dient te worden opgemerkt dat betrokkene dit document 

reeds had kunnen voorleggen in het kader van zijn tweede asielaanvraag.” niet kennelijk onredelijk is of 

zou steunen op een niet correcte feitenvinding. 

 

De schending van de materiële motiveringplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

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 twintig mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


