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 nr. 60 678 van 29 april 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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 17 februari 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 januari 2011 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS HABA, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

“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 (H.H.M.)  

geboren te (…) , op (in) (…)  

en van nationaliteit te zijn : Irak  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 17/11/2010 

 

Overwegende dat de betrokkene op 31 oktober 2008 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier 

op 21 november 2008 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 
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Staatlozen. Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 

19 maart 2010 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 24 augustus 

2010 een arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming. Overwegende dat de betrokkene op 29 september 2010 een tweede asielaanvraag 

indiende en er voor hem een beslissing tot weigering van inoverwegingname werd genomen door de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Overwegende dat de betrokkene op 17 november 2010 een derde 

asielaanvraag indiende waarbij hij verklaart niet te zijn teruggekeerd naar zijn land van herkomst. 

Overwegende dat de betrokkene een legerbadge, een attest voor een wapenvergunning, foto's, 

een 'certificate of appreciation', een dreigbrief en een verzendingsbewijs naar voren brengt waarbij 

opgemerkt moet worden dat de betrokkene deze reeds naar voren bracht tijdens zijn vorige 

asielaanvragen. Overwegende dat de betrokkene opnieuw ingaat op de reden die hij gehad zou hebben 

om zijn land van herkomst te verlaten, waarbij opgemerkt moet worden dat deze motieven reeds 

behandeld werden door de Belgische asielinstanties, dat de betrokkene de conclusies van de Belgische 

asielinstanties niet weerlegt. 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de art. 48/3 en 48/4 en 51/8 Vreemdelingenwet; Schending van art. 62 

Vreemdelingenwet, schending van de materiële en formele motiveringsverplichting;  Miskenning van de 

bevoegdheid. Allereerst wenst de verzoeker aan te geven dat hij meent in aanmerking te kunnen voor 

de vluchtelingenstatus minstens de subsidiaire beschermingsstatus. De verzoeker heeft talloze nieuwe 

documenten voorgelegd met betrekking tot zijn activiteiten in Irak: 

- een legerbadge; 

- een attest voor een wapenvergunning; 

- een ‘certificate of appreciation’. 

Meer bepaald legde de verzoeker volgende documenten voor: De Dienst Vreemdelingenzaken 

motiveert in de bestreden beslissing dat de verzoeker de bovenvermelde nieuwe documenten reeds in 

een eerdere procedure had voortgebracht. De verzoeker betwist de feitelijkheid van deze motivering ten 

stelligste. De motivering van de bestreden beslissing is immers niet opgebouwd via een correcte 

feitenvinding. Inderdaad, in de vorige, zijnde de tweede asielaanvraag bood de verzoeker de dreigbrief 

en foto’s aan. Dit blijkt manifest uit de motivering van de weigeringsbeslissing dd. 08/11/2010 (zie 

stavend stuk nr. 2 - voorzijde bijlage 13 quater). “betrokkene enkele foto’s aanbrengt van hemzelf in 

legeruniform” (...) betrokkene een dreigbrief aanbrengt die hij via zijn moeder per post zou gekregen 

hebben.” De legerbadge, het attest voor de wapenvergunning en de ‘certificatie of appreciation’ werden 

niet voorgelegd in de tweede asielprocedure en zijn derhalve nieuwe elementen die de verzoeker 

aanbracht in de derde asielaanvraag. Er is dan ook een manifeste schending van de art. 51/8 io. 62 

Vreemdelingenwet. Art. 51/8 Vreemdelingenwet wordt hierna weergegeven: (…). De verzoeker heeft in 

zijn derde asielaanvraag conform art. 51/8 Vreemdelingenwet nieuwe gegevens aangebracht die 

aantonen dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de verzoeker in aanmerking komt voor de bescherming 

als vluchteling, minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire bescherming. Evenwel wijst de Dienst 

Vreemdelingenzaken andermaal de asielaanvraag af. Dit is evident ten onrechte aangezien het hier 

duidelijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte gemotiveerd heeft dat deze elementen geen 

nieuwe gegevens kunnen zijn aangezien deze reeds werden voortgebracht in de 1ste en de 2
de

 

asielaanvragen. Vermits de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte motiveert dat de legerbadge, het 

attest voor een wapenvergunning en het ‘certificate of appreciation’ reeds in beschouwing genomen 

werden door de asielinstanties in de vorige asielprocedures, kan de motivering niet deugdelijk 

gemotiveerd zijn. Er is dan ook manifest een schending van art. 51/8 Vreemdelingenwet, Tevens is er 

sprake van een motiveringsgebrek. De bestreden beslissing faalt manifest.” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 
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de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

Artikel 51/8, eerste lid, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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 kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101 624). 

 

Het begrip ‘nieuwe gegevens’ heeft niet enkel betrekking op de bewijsmiddelen op zich, maar op de 

inhoud ervan. De stukken die thans worden voorgelegd kunnen weliswaar ‘nieuw zijn’ in die zin dat ze 

nog niet eerder ter kennis werden gebracht van de verwerende partij, maar de verzoekende partij maakt 

niet aannemelijk dat deze betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de 

afwijzing van haar eerdere asielaanvragen (cfr. R.v.St 13 april 2005, nr. 143.020). Nieuwe gegevens zijn 

gegevens betreffende feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure 

waarin verzoeker aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde 

vrees voor vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert werden de stukken 

die door hem werden toegevoegd wel degelijk in beschouwing werden genomen, doch niet weerhouden 

werden als nieuwe elementen. Verzoeker betwist het volgende motief niet: “Overwegende dat 

de betrokkene opnieuw ingaat op de reden die hij gehad zou hebben om zijn land van herkomst te 

verlaten, waarbij opgemerkt moet worden dat deze motieven reeds behandeld werden door de 

Belgische asielinstanties, dat de betrokkene de conclusies van de Belgische asielinstanties niet 

weerlegt”. De verwerende partij heeft de grenzen van de haar wettelijk toegekende appreciatie-

bevoegdheid niet op kennelijk onredelijke wijze overschreden heeft door te oordelen dat door verzoeker 

geen gegevens aangebracht worden die voldoen aan het begrip “nieuwe gegevens” in de zin van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


