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 nr. 57 611 van 9 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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 4 januari 2011 

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 

9 december 2010 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 

13quater). 

 

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 19 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 februari 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. BAELDE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 

 

Op 7 december 2010 dient verzoeker voor een tweede keer een asielaanvraag in.  

 

 

 

 

Op 9 december 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

 

Overwegende dat  

de persoon die verklaart te heten C.E.  

geboren te (…)  

en van nationaliteit te zijn : Gambia  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 07.12.2010  

 

Overwegende dat  

betrokkene op 20.04.2009 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; hem op 19.10.2009 

echter zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming geweigerd werd 

vanwege het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS); betrokkene op 

12.11.2009 schorsend beroep aantekende tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV), waar op 26.02.2010 de beslissing van het CGVS bevestigd werd; 

betrokkene op 07.12.2010 een tweede asielaanvraag indiende, waaruit blijkt dat hij niet naar zijn land 

van herkomst is teruggekeerd; betrokkene hierbij een brief van de National Youth President van de 

UDP, alsook een kaart van lidmaatschap bij de UDP naar voren brengt, als evenwel de envelop waarin 

hij deze documenten zou ontvangen hebben; betrokkene hiermee wil aantonen dat hij wel 

degelijk sympathiseert voor de oppositiepartij 'United Democratic Party' (UDP); hierbij dient opgemerkt 

te worden dat nooit eerder door de Belgische asielinstanties werd betwist dat betrokkene sympathisant 

zou zijn van de UDP; er anderzijds wel gesteld werd dat betrokkene niet in staat was aan te tonen dat hij 

en zijn familie beschuldigd werden van hekserij omwille van hun sympathieën voor de UDP; de 

Belgische asielinstanties dan ook van oordeel waren dat deze bewering van betrokkene louter steunde 

op veronderstellingen en vermoedens; het voorleggen van voornoemde documenten dan ook niet in 

staat is deze appreciatie te wijzigen; hetzelfde geldt voor wat betreft de bewering dat zijn ouders en zijn 

zus ondertussen zouden overleden zijn; ook deze bewering de eerder genomen beslissing niet kan 

weerleggen, aangezien betrokkene geen oorzakelijk verband kan leggen met betrekking tot zijn 

oorspronkelijke asielmotieven; betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag bijgevolg geen nieuwe 

gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste 

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

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

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

van de wet van 15 december 1980.  

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

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

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 5 (vijf) dagen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste en enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/8 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

 

 

 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid, doch de Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht wel bevoegd om na te gaan of 

deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij 
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die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvSt. 

17 januari 2007, nr. 166.860; RvSt. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

In casu mag blijken hoe gedaagde onvoldoende is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze 

feitelijke gegevens bovendien niet correct beoordeelde en aldus kennelijk onredelijk tot haar 

(weigerings)besluit kwam. 

 

In toepassing van artikel 51/8 Vreemdelingenwet kan een nieuwe asielaanvraag worden ingediend 

wanneer er zich nieuwe gegevens aandienen dat er in hoofde van de aanvrager 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. 

 

Verzoeker legt hiertoe voor als nieuwe gegevens: 

- Een schrijven vanwege de National Youth President van de UDP 

- Diens lidmaatschapkaart van de UDP 

Verzoeker kon deze documenten pas verkrijgen na de bevestiging van de weigeringsbeslissing van het 

CGVS dd. 26.02.2010, reden waarom verzoeker deze documenten nog niet eerder (in diens 1ste 

asielprocedure) kon voorleggen. 

Wanneer de asielzoeker gegevens of een stuk aanbrengt betreffende een vervolgingsfeit dat zich heeft 

voorgedaan na de eindbeslissing in de vorige asielaanvraag, minstens pas nadien ter kennis is 

gekomen, dan wordt dit als een nieuw element beschouwd (R.v.5t. nr. 160.322, 20 juni 2006, T. 

Vreemd. 2006, 412; zie ook VAN HEULE, D., « Bonitha en de Witte Pater: over nieuwe bewijzen in de 

asielprocedure », noot onder R.v.St. nr. 113.002 van 27 november 2002, T.Vreemd. 2003, 129). 

 

Bij Arrest van 27 november 2002 oordeelde de Raad van State dat het bestaan van een 'nieuw element' 

bovendien niet beperkt is tot feiten en situaties die zich hebben voorgedaan ná de laatste 

procedurestap, maar ook kan bestaan uit een nieuw bewijs van een vroegere situatie (R.v.5t. nr. 

113.002 van 27 november 2002, T.Vreemd. 2003, 126). 

 

In casu is het belangrijkste nieuwe stuk zoals door verzoeker voorgelegd het schrijven vanwege de 

National Youth President van de UDP, waarmee verzoeker wel degelijk nieuw bewijs van diens 

asielrelaas aanbrengt (hetgeen hij nog niet vroeger had kunnen aanbrengen), o.a. wat betreft het 

sterven van diens moeder ten gevolge van haar detentie en mensonterende behandeling aldaar wegens 

haar politieke overtuiging (identiek aan verzoeker) (stuk 2). 

 

Dit schrijven van de National Youth President van de UDP werd door verweerder vermoedelijk niet eens 

in detail gelezen, alwaar de bestreden beslissing immers louter voorhoudt dat dit stuk "wil aantonen dat 

hij (verzoeker) wel degelijk sympathiseert voor de oppositiepartij UDP” terwijl "dient opgemerkt dat nooit 

eerder door de Belgische asielinstanties werd betwist dat betrokkene sympathisant zou zijn van de 

UDP” ?!? 

 

Hiermee slaat verweerder de bal volkomen mis en wordt dit schrijven z’n werkelijke inhoud volkomen 

miskend. Diens lidmaatschapkaart (stuk 3) behelst effectief louter het aanvullend bewijs van zijn 

politieke banden met het UDP, doch de inhoud van de brief van de National Youth President van de 

UDP bevestigt aanvullend en in detail het asielrelaas van verzoeker. Zo stelt dit schrijven o.a.: 

''E.C. and his parents were active members of the opposition United Democratic Party in there village of 

Gunjur Berending. Because of there loyalty to the opposition, were accused of been witches. And a 

campaign of hunting against witch craft was mounted by the president. Unfortunately they tend to fall 

victims of this witch craft hunting. Both his father and mother were arrested and detained by states 

security agent at an unknown destination. However his mother was released due to ill health which was 

caused by traditional medicines they forced them to drink. And she was unable to survive the illness and 

died on the 10
th
 of August 2009. For E. he was lucky to escape due to an earlier notice by a friend. 

(..) 

 

 

 

 

Because he (E.C.) is still wanted back home here which if should happen could cast him a lost of life. 

The presence of such active members in the country creates a lot of difficulties for them through secret 

police harassment and unlawful arrest and periodic detentions.” 
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Vrij vertaald: 

E. C. en diens ouders waren actieve leden van de oppositiepartij UDP in hun dorp G. B. Omwille van 

hun loyaliteit aan de oppositie, werden zij beschuldigd van hekserij. Een campagne van heksenjacht 

was opgezet door de president, waarbij vele slachtoffers van deze campagne vielen. Zowel de vader als 

moeder van E.C. werden opgepakt en gedetineerd door veiligheidsagenten op en onbekende locatie. 

Diens moeder werd uiteindelijk in vrijheid gesteld omwille van de slechte gezondheid waarin zij 

verkeerde, hetgeen was veroorzaakt door traditionele medicijnen dewelke zij was gedwongen te 

drinken. Diens moeder is deze slechte gezondheid niet te boven gekomen en overleed uiteindelijk op 

10.08.2009. E. had het geluk te kunnen vluchten. 

(...) 

Gezien hij (E. C.) nog steeds gezocht wordt in diens thuisland, loop hij het risico evenzoveel zijn leven te 

verliezen bij terugkeer. 

De aanwezigheid van dergelijk actieve leden in het thuisland creëert heel wat moeilijkheden voor hen, 

o.a. mits lastig te worden gevallen door de geheime politie en onwettige arrestaties en detentie. 

 

Hieruit mag blijken dat dit schrijven VEEL MEER inhoudt dan louter een bevestiging van verzoekers 

sympathie voor de UDP zoals verweerder voorhoudt!! 

Met zijn standpunt dat de nieuwe documenten van verzoeker louter en bevestiging van diens sympathie 

voor de UDP inhouden, hetgeen nimmer werd in vraag gesteld terloops de 1ste asielprocedure, zodat 

verzoeker "bijgevolg geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties ( ..) dat er; 

wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging ( ..) of het 

lopen van en reëel risico op ernstige schade (…)” miskent verweerder manifest artikel 51/8 

Vreemdelingenwet alsook de materiële motivatieplicht. 

 

Evenzoveel onterecht stelt verweerder dat "hetzelfde geldt voor wat betreft de bewering dat zijn ouders 

en zus ondertussen zouden overleden zijn" ... terwijl het nieuw voorgelegde document zeer duidelijk 

bevestigd hoe verzoekers moeder inmiddels op 10.08.2009 is komen te overlijden ten gevolge van de 

aftakeling van haar gezondheidstoestand tijdens detentie! 

 

Verweerder is duidelijk onvoldoende uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, heeft deze feitelijke 

gegevens bovendien niet correct beoordeeld en kwam aldus kennelijk onredelijk tot diens 

(weigerings)besluit. 

 

Verzoeker draagt effectief de bewijslast van diens "gegronde vreest tot vervolging”, doch 

"De bewijslast gaat evenwel niet zover dat de kandidaat vluchteling zou moeten aantonen dat de 

gevreesde vervolging ook effectief zou plaatsvinden hetgeen in bijna alle gevallen onmogelijk zou zijn. 

Het volstaat dat de kandidaat-vluchteling het bestaan van de objectieve feiten bewijst die aanleiding 

geven tot de redelijkerwijze te verwachten vervolging.” 

(VANHEULE, D., Vluchtelingen: een overzicht na de wet van 06/05/1993, Gent, Mys & Breesch, 1993, 

nrs. 32-36) 

 

In casu bevestigt het nieuw document zoals voorgelegd door verzoeker het overlijden vanwege diens 

moeder omwille van de mensonterende behandeling door het leger / geheim agenten, omwille van haar 

sympathie voor de UDP, alsook bevestigt dit schrijven alsdat verzoeker op heden nog steeds wordt 

gezocht en dient te vrezen voor zijn leven bij eventuele terugkeer. 

 

Eén en ander vormt reeds afdoende reden om het dossier van verzoeker door te sturen naar het CGVS 

voor verder onderzoek, gezien hiermee wel degelijk de problematiek van de "onvoldoende 

stavingsstukken" van de eerste asielaanvraag wordt ondervangen. 

 

Alwaar de nieuwe gegevens fundamentele/ernstige aanwijzingen bevatten van de gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van het Verdrag van Genève in hoofde van verzoekers, minstens ernstige 

aanwijzingen bevat van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming, is  

 

 

er ruim voldoende reden om overeenkomstig art. 51/8 Vreemdelingenwet de nieuwe asielaanvraag in 

aanmerking te nemen en voor behandeling te willen overmaken aan het Commissariaat voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen. 
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De feiten op grond waarvan het bestuur tot haar beslissing komt, moeten zorgvuldig worden 

gewaardeerd (SUETENS, L-P, "Algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur in de Rechtspraak van de 

Raad van State", T.B.P. 1980, 86) 

 

De waardering in casu is minstens onzorgvuldig gebeurd. Het komt verzoeker immers voor dat diens 

nieuwe documenten, dewelke minstens een uitdrukkelijke bevestiging bevatten van diens asielrelaas 

alsook een bevestiging van diens vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie (art. 

48/3 Vw) alsook een bevestiging van een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer in de zin van art. 

48/4 Vreemdelingenwet, niet ernstig in rekening is gebracht. 

 

Daarenboven moeten de gevolgen in redelijke verhouding staan tot de feiten (RvSt. Nr. 26.600, 3 juni 

1986 ; RvSt. Nr. 40.179, 27 augustus 1982 ; RvSt. Nr. 35.443, 10 juli 1990). Dit is evenmin het geval. 

 

Huidig middel is dan ook ernstig.” 

 

2.2 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

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.” 

 

Uit deze bepaling volgt dat de gegevens die worden aangevoerd in een meervoudig asielverzoek 

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

eerdere 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 niet enkel betrekking op de 

bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163 610). Stukken die 

er enkel toe strekken de bij een eerdere asielaanvraag ingeroepen feiten en situaties te staven of om de 

weigeringsmotieven van een eerdere beslissing te weerleggen, kunnen niet beschouwd worden als 

nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet (RvS 21 oktober 2008, nr. 187 

209). 

 

De bewijslast hiertoe ligt bij verzoeker. Verzoeker wijst op het nieuwe document, met name de brief van 

de National Youth President van de UDP waarin wordt bevestigd dat zijn moeder is overleden omwille 

van de mensonterende behandeling door het leger / geheim agenten, omwille van haar sympathie voor 

de UDP. In de brief wordt tevens bevestigd dat verzoeker heden nog steeds wordt gezocht en dient te 

vrezen voor zijn leven bij een eventuele terugkeer. Verzoeker stelt dat de brief veel meer inhoudt dan 

louter een bevestiging van verzoekers sympathie voor de UDP, zoals verweerder voorhoudt.  

 

De Raad stelt vast dat verweerder verwijst naar de conclusie van de asielinstanties met betrekking tot 

betrokkenes asielrelaas. Verweerder besluit dat de voorgelegde documenten niet in staat zijn deze 

appreciatie te wijzigen en de eerder genomen beslissing van de asielinstanties niet kan weerleggen.  

 

 

 

Bij arrest nr. 39 241 van 24 februari 2010 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de 

weigering tot toekenning van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus met betrekking tot de 

eerste asielaanvraag. De Raad oordeelt in voormeld arrest: “De bestreden beslissing (de beslissing van 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 16 oktober 2009) motiveert met 

recht dat verzoeker uitermate vage verklaringen aflegde en onwetend bleek te zijn aangaande de 
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gebeurtenissen in zijn dorp op en na 21 januari 2009. (…) De voormelde vaagheden en onwetendheden 

zijn van die aard dat zij de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen fundamenteel ondermijnen. 

(…) Dat verzoeker zich blijkbaar niet eens de moeite heeft getroost om het artikel te lezen dat nochtans 

rechtstreeks betrekking heeft op de gebeurtenissen van zijn dorp en aldus strijdige verklaringen aflegt 

inzake algemeen bekende feiten doet op manifeste wijze afbreuk aan de ernst en geloofwaardigheid 

van zijn beweerde problemen. Verzoeker brengt bovendien niet het minste begin van bewijs bij ter 

staving van zijn voorgehouden reisweg naar België welke hij nochtans per vliegtuig zou hebben 

afgelegd. Dit klemt des te meer daar hij dienaangaande ongeloofwaardige verklaringen aflegt.”  

 

Het door verzoeker aangebrachte document kan weliswaar “nieuw” zijn in de zin dat het nog niet eerder, 

in origineel, ter kennis werd gebracht van het bestuur, maar verzoeker maakt niet aannemelijk dat dit 

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

eerder asielverzoek. Waar verweerder concludeert: “betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag bijgevolg 

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

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

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

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

van de wet van 15 december 1980.”, toont verzoeker niet aan dat het motief kennelijk onredelijk is of het 

redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Verzoeker verwijst naar de door hem ingediende documenten: een schrijven van de National Youth 

President van de UDP en zijn lidmaatschapskaart van de UDP. Uit de bestreden beslissing blijkt dat 

deze documenten en de enveloppe werden onderzocht en besproken in de bestreden beslissing. 

Verzoeker maakt aldus een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet aannemelijk.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er in casu elementen zijn die nieuw zijn in de zin van artikel 51/8 

van de Vreemdelingenwet en waarmee verweerder geen rekening zou hebben gehouden. Verweerder 

oordeelt aldus dat verzoeker 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 of 

ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade. Het is niet kennelijk onredelijk 

dat de verweerder heeft geoordeeld dat verzoeker geen nieuwe elementen betreffende zijn 

asielaanvraag heeft aangebracht, nu uit de bestreden beslissing blijkt dat deze feiten kaderen in zijn 

vrees voor vervolging zoals onderzocht in zijn eerste asielaanvraag en dat de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze vrees niet als 

gegrond hebben aanvaard. Een verder onderzoek van het middel zou de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen verplichten kennis te nemen van de feitelijke toedracht van de zaak en deze 

in feite te beoordelen, wat zaak is van de tot beslissen bevoegde overheid. 

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan op welke wijze het bestuur artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet zou kunnen miskend hebben gelet op het feit dat het bestuur overeenkomstig artikel 

51/8 van de Vreemdelingenwet slechts uitspraak deed over het nieuwe karakter van de aangebrachte 

gegevens en de tweede asielaanvraag niet vermocht te toetsen aan artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoeker tot slot eveneens de schending aanvoert van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet 

dient er eveneens op te worden gewezen dat een toetsing van de aangebrachte gegevens aan deze 

bepalingen slechts vereist is voor zover nieuwe gegevens aangebracht werden, quod non.  

 

Het eerste en enige middel is ongegrond.  

 

 

 

 

 

3. Korte debatten 

 

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 
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Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 negen maart tweeduizend en elf door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


