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 nr. 57 571 van 8 maart 2011 

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 Somalische nationaliteit te zijn, op 6 januari 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 december 2010 tot 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 26 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat I. BUYST verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

Volgens de verklaringen van de verzoekende partij komt zij op 29 oktober 2008 het Rijk binnen. De 

volgende dag dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 26 juni 2009 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van 24 november 2009 met 

nummer 34 596 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoekende partij de toekenning 

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

Op 14 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Op 11 maart 2010 dient de verzoekende partij een nieuwe asielaanvraag in. Op 30 april 2010 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van 20 oktober 2010 met nummer 

49 899 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoekende partij de toekenning van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 21 augustus 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis 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 19 november 2010 dient de verzoekende partij een derde asielaanvraag in. Op 14 december 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, die als volgt gemotiveerd 

is: 

 

“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 (O.A.H.) 

geboren te (…) , op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Somalië(Rep.) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 19.11.2010 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 30.10.2008 een eerste asielaanvraag indiende en er voor hem op 

30.06.2009 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van subsidiaire 

bescherming werd genomen vanwege het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (CGVS). Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) op 30.11.2009 

de negatieve beslissing van het CGVS bevestigde. Overwegende dat betrokkene op 11.03.2010 een 

tweede asielaanvraag indiende en er voor hem op 30.04.2010 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van subsidiaire bescherming werd genomen vanwege het CGVS. 

Overwegende dat de RVV op 22.10.2010 de negatieve beslissing van het CGVS 

bevestigde. Overwegende dat betrokkene op 19.11.2010 een derde asielaanvraag indiende en 

verklaarde niet te zijn teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene een 

nationaliteitsbewijs naar voren brengt. Overwegende dat het CGVS dd. 30.04.2010 reeds oordeelde dat 

‘betrokkene niet kan aantonen van Somalische nationaliteit te zijn alsook dat betrokkene zijn afkomst uit 

Zuid-Somalië bedrieglijk is [...] er over het feit dat betrokkene met het voorleggen van zijn 

geboortecertificaat, op naam van H. O. A. (…) dat uitgegeven werd te Kismayo op 24 juni 1984, alleen 

kan gezegd worden dat dit document, om enige bewijswaarde te hebben, ondersteund dient te worden 

door geloofwaardige verklaringen hetgeen, gelet op het voorgaande, in casu niet het geval is.’ 

Overwegende dat het door betrokkene voorgelegde nationaliteitsbewijs tevens aldus danig niet in staat 

is deze conclusie van het CGVS te ontkrachten. Overwegende dat de betrokkene verklaart problemen te 

hebben in Somalië omwille van een groepering die wilde dat betrokkene zich hierbij aansloot. 

Overwegende dat de betrokkene hiervoor geen enkel begin van bewijs voorlegt. Overwegende dat de 

betrokkene expliciet verklaart geen nieuwe elementen te hebben. 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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Waar de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging vraagt voor het voeren van 

de procedure dient er op te worden gewezen dat wat betreft de procedures voor de Raad vooralsnog 

geen rolrecht verschuldigd is en deze procedures dus kosteloos zijn. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 6 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij machtsoverschrijding aan. In een tweede middel 

voert de verzoekende partij machtsafwending aan. Uit het derde middel blijkt dat de verzoekende partij 

de schending aanvoert van “art. 1 van het Verdrag van Genève.”  

 

De middelen zullen samen besproken worden. 

 

3.1.1. De verzoekende partij stelt dat haar verklaringen in een verkeerd daglicht werden geplaatst en 

totaal uit hun context werden gerukt om zo tegenstrijdigheden te bewerkstellingen. Voorts meent de 

verzoekende partij dat er niet geantwoord werd op haar grieven en dat de bestreden beslissing 

onvoldoende gemotiveerd is. Voorts geeft de verzoekende partij een korte theoretische uitleg omtrent 

het zorgvuldigheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Tot slot meent de verzoekende partij te 

voldoen aan “art. 1 van het Verdrag van Genève.” De verzoekende partij adstrueert haar middelen als 

volgt: 

 

“Eerste middel: 

Middel van machtsoverschrijding afgeleid uit de schending van het recht betreffende de toegang tot het 

grondgebied , verblijf bevestiging en verwijdering van vreemdelingen. 

Dat dient opgemerkt dat de administratieve beslissingen met redenen moeten omkleed zijn. 

Dat de verklaringen van verzoeker door FOD Binnenlandse Zaken in een verkeerd daglicht werden 

geplaatst en totaal uit hun kontekst werden gerukt om alzo tegenstrijdigheden te bewerkstelligen; 

Dat geen rekening werd gehouden met de grieven van de verzoeker en hierop niet werd geantwoord; 

Dat hieruit zeer duidelijk blijkt dat de beslissing van FOD Binnenlandse Zaken op onvoldoende wijze 

werd gemotiveerd. 

Tweede middel: 

Middel van machtsafwending en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

De rechtsleer is van oordeel dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen dat 

FOD Binnenlandse Zaken bij het uitoefenen van enige weigeringsbevoegdheid zorgvuldig en degelijk te 

werk gaat. 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen; 

Dat voor een belanghebbende de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Derde middel: 

Het komt verzoeker voor dat zowel op grond van de omstandigheden waarvan FOD Binnenlandse 

Zaken op het ogenblik van het nemen van de omstreden beslissing kennis had, als op grond van de 

overige omstandigheden die verzoeker thans laat gelden, tot de kennelijk en volkomen onredelijkheid, 

minstens onwettigheid, van de weigeringsbeslissing dient te worden besloten en dit wegens schending 

van de ingeroepen wetsartikelen en algemene rechtsbeginselen; 

Dat alle toepassingsvoorwaarden van art. 1 van het Verdrag van Genève vervuld zijn; 

Dat er een subjectieve vrees in hoofde van verzoeker aanwezig is voor zijn leven en zijn fysieke 

integriteit in het land van herkomst; 

Dat indien het bevel om België te verlaten uitgevoerd zou worden, zulks een moeilijk te herstellen 

nadeel zou teweegbrengen; 

Dat verzoeker niet wenst terug te keren naar zijn land van herkomst, gelet op de familiale, economische 

toestand en de etnische zuiveringen aldaar; 

Dat verzoeker tevens totaal ontheemd is in zijn land van herkomst.” 

 

3.1.2. De verwerende partij heeft de drie middelen van de verzoekende partij samen genomen en 

repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partij.  

 

“Verzoeker voert aan dat de verklaring van verzoeker in een verkeerd daglicht werden geplaatst om 

tegenstrijdigheden te bewijzen. Er werd volgens hem geen rekening gehouden met de grieven van 

verzoeker. De beslissing is onvoldoende gemotiveerd. De beslissing is onzorgvuldig en er is geen 

belangenafweging gebeurd. Verzoeker herhaalt dat hij vreest voor zijn leven en fysieke integriteit in het 

land van herkomst. Als hij moet terugkeren, betekent dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

De verwerende partij stelt vast dat verzoekende partij zich beperkt tot het bekritiseren van de beslissing, 

maar geen wetsbepalingen of rechtsbeginselen aanduidt die door de thans bestreden beslissing 

geschonden zouden zijn. Het verzoekschrift faalt dan ook in rechte. 

Verwerende partij is dan ook van oordeel dat verzoekschrift van verzoekende partij in rechte 

onvoldoende behoorlijk is onderbouwd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. 
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Immers, er werd terecht reeds geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) 

dat met het oog op een vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek 

aanvoert, maar hiervoor geen wetsbepaling/rechtsregel als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: 

Cass. AR C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. Cass. 1997, 531) . 

Ter ondersteuning van dit standpunt verwijst verwerende partij naar vaste rechtspraak van de Raad 

Voor Vreemdelingenbetwistingen : 

"De Raad stelt vast dat het verzoekschrift geen uiteenzetting van voldoende duidelijke middelen bevat 

zoals vereist bij artikel 39/69§l, tweede lid, 4°, van de wet van 15 december 1980. (...) Vaste rechtspraak 

bij de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het 

rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of het 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (R.v.St., nr. 163.900, 20 oktober 2006; 

R.v.st., nr. 166.392, 8 januari 2007.) 

In het verzoekschrift duidt de verzoekende partij noch een expliciete rechtsnorm aan, noch omschrijft zij 

een rechtsnorm die door de bestreden beslissing zou geschonden zijn geweest. Het verzoekschrift is 

slechts een opeenstapeling van feitelijke commentaar. Verzoekende partij mag het niet aan de Raad 

overlaten om uit die uiteenzetting een middel te distilleren (zie ondermeer: R.v.st., nr. 89.825, 27 

september 2000; R.v.st., nr. 115.172, 29 januari 2003.) De Raad is van oordeel dat de aangehaalde 

uiteenzetting niet als middel kan worden aanzien. Het beroep ingesteld door verzoekende partij is 

derhalve onontvankelijk." 

(RVV arrest nr. 4480 dd.04 december 2007 in de zaak RW 14.264) 

"Het middel ontbreekt een voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van 

de wijze waarop, volgens verzoekster, deze rechtsregel wordt geschonden. Een middel waarbij 

verweerder of de Raad slechts door het interpreteren van de bedoeling van verzoekster kan uitmaken 

welke schending van welke rechtsregel is bedoeld, is niet ontvankelijk. Verzoeker heeft geen 

ontvankelijk middel tot nietigverklaring aangevoerd." (RVV nr. 10.815, 30 augustus 2007) Het verzoek-

schrift is onontvankelijk. 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij 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.” 

 

3.1.3. Waar de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd is en 

geen rekening houdt met haar grieven, betwist zij de motieven van de bestreden beslissing en voert ze 

de schending van de materiële motiveringsplicht aan. 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 (cfr. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

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

c.q. 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 van de Vreemdelingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op 

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet. 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 en moeten op hem betrekking hebben. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij volgende nieuwe elementen 

heeft aangebracht in het kader van haar derde asielaanvraag: 
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“Ik heb geen andere informatie uit Somalië dan dit nationaliteitsbewijs en de groetjes van mijn tante 

F.A.O. (…). 

Ik ben gevlucht uit Somalië omwille van problemen met een groepering die wou dat ik mij bij hen 

aansloot. 

Dat vertelde u reeds tijdens uw eerste asielaanvraag. Heeft u nog nieuwe elementen? Neen, mijn 

probleem is nog steeds hetzelfde. 

Wenst u verder nog iets toe te voegen? Neen. Ik wil jullie enkel nog danken om mijn asielaanvraag een 

3
de

 keer te behandelen.” 

 

Voorts heeft de verzoekende partij haar nationaliteitsbewijs 193/010, afgegeven op 16 augustus 2010 te 

Kismayo ingediend.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt werd er in de bestreden beslissing rekening 

gehouden met haar grieven en op de verschillende elementen geantwoord. In de bestreden beslissing 

wordt verwezen naar het feit dat met betrekking tot haar eerdere voorgelegde geboortecertificaat het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn beslissing van 30 april 2010 

stelde dat “betrokkene niet kan aantonen van Somalische nationaliteit te zijn alsook dat betrokkene zijn 

afkomst uit Zuid-Somalië bedrieglijk is [...] er over het feit dat betrokkene met het voorleggen van zijn 

geboortecertificaat, op naam van H. O. A. (…) dat uitgegeven werd te Kismayo op 24 juni 1984, alleen 

kan gezegd worden dat dit document, om enige bewijswaarde te hebben, ondersteund dient te worden 

door geloofwaardige verklaringen hetgeen, gelet op het voorgaande, in casu niet het geval is.”, dat het 

voorgelegde nationaliteitsbewijs als dusdanig niet in staat is deze conclusie van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te ontkrachten en dat de verzoekende partij geen enkel 

begin van bewijs voorlegt dat zij in Somalië problemen heeft gehad omwille van een groepering die 

wilde dat zij zich hierbij aansloot. Deze motieven worden door de verzoekende partij niet weerlegd. 

Daarenboven wijst de Raad erop dat in het kader van de eerdere asielaanvragen in het arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 20 oktober 2010 met nummer 49 899 uitdrukkelijk werd 

gesteld dat neergelegde documenten om enige bewijswaarde te hebben dienen te worden ondersteund 

door geloofwaardige verklaringen. In de voorgaande asielprocedures werd uiteengezet waarom er geen 

geloof gehecht kon worden aan verzoekers voorgehouden nationaliteit en afkomst. Uit de voorgaande 

asielprocedures blijkt dat de verzoekende partij geen elementaire bekendheid aantoont met Somalië, de 

Somalische maatschappij en oorlog en het eiland Chula. Voorts heeft de verzoekende partij eerder al 

een geboortecertificaat en een paspoort neergelegd waaraan geen bewijswaarde kon worden gehecht 

omdat “verzoeker ook in onderhavig beroep niet weerlegt dat in Somalië geen officiële documenten 

kunnen worden uitgereikt aangezien het land geen administratieve structuren bezit nu na 1991 het land 

in totale chaos verviel en de oorlog naast alle gebouwen ook de staatsinstellingen heeft vernield. 

Verzoeker toont dan ook niet aan waar in Somalië al een dienst zou bestaan waar paspoorten worden 

uitgereikt, welke ambtenaren deze bemannen en onder wiens autoriteit ze zouden werken. Ze halen de 

ongeloofwaardigheid van verzoekers beweringen verder onderuit nu verzoeker indien hij in Somalië 

gewoond of verbleven zou hebben, hij hiervan op de hoogte diende te zijn”. De Raad kan slechts 

bevestigen dat verzoeker onmogelijk een paspoort of geboorteakte uit Mogadishu kan voorleggen en uit 

de informatie toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat er geen officiële administratieve 

diensten bestaan. Zoals reeds gesteld aangaande verzoekers geboortecertificaat, kan ook nu slechts 

bevestigd worden dat het neergelegde paspoort uitgereikt in Mogadishu op 13 augustus 2002 niet 

authentiek kan zijn.” (RvV 20 oktober 2010, nr. 49 899). Gelet op de conclusies in de voorgaande 

asielprocedures kon in de bestreden beslissing terecht gesteld worden dat het voorgelegde nationali-

teitsbewijs als dusdanig niet in staat is deze conclusies te weerleggen.  

 

De verzoekende partij toont met haar algemeen en vaag betoog niet aan dat zij nieuwe elementen in de 

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

rekening heeft gehouden. De verwerende partij kon derhalve naar recht en redelijkheid besluiten dat de 

verzoekende partij geen nieuwe gegevens heeft aangehaald. De bestreden beslissing steunt derhalve 

op ter zake dienende, deugdelijke afdoende en pertinente motieven zodat de motiveringsplicht niet 

geschonden werd. 

 

Dit onderdeel van het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

Voorts voert de verzoekende partij machtsoverschrijding aan, machtsafwending, de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht en van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” Luidens artikel 39/69, § 

1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een 
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uiteenzetting van feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. 

Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving 

van de overtreden rechtsregel die door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

De verzoekende partij beperkt zich in haar verzoekschrift tot een opsomming in de hoofding van het 

middel van machtsoverschrijding en machtsafwending en de verzoekende partij geeft een korte 

theoretische beschouwing omtrent het zorgvuldigheidsbeginsel zonder evenwel op voldoende en 

duidelijke wijze een omschrijving te geven van de wijze waarop dit beginsel geschonden werd. Deze 

handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet 

worden omschreven waarop het aangevoerde zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden door de 

bestreden beslissing of waarop de bestreden beslissing met machtsoverschrijding of machtsafwending 

genomen werd. De verzoekende partij verwijst ook naar “algemene beginselen van algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur”, maar laat na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen dan de zorgvuldigheidsplicht ze geschonden acht en de wijze te 

preciseren waarop de bestreden beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een 

middel dat gesteund is op de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waarom-

trent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751).  

 

Er dient te worden vastgesteld dat dit geen middelen zijn in de zin van de voornoemde bepaling.  

 

Tot slot beroept de verzoekende partij zich op “art. 1 van het Verdrag van Genève”, waarmee ze wellicht 

doelt op het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951. Aangezien de verzoekende partij niet aantoont dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet 

niet correct zou zijn toegepast, kan verder niet ingezien worden op welke wijze voornoemd artikel 

miskend zou zijn. Een toepassing van dit artikel is immers slechts vereist voor zover nieuwe gegevens 

die konden leiden tot de toekenning van de vluchtelingenstatus aangebracht werden, quod non. 

Daarenboven heeft het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te 

Genève op 28 juli 1951 geen rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde (RvS 17 maart 2009, nr. 

4159 (c)). 

 

3.2. Voor het overige voert de verzoekende partij geen andere middelen aan, ook niet in de repliek-

memorie. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht maart tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


