
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 73 596 van 20 januari 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 22 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 februari 2011 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. RUELENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 augustus 2006 dient verzoekster een asielaanvraag in. Op 28 september 2006 neemt de 

gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot weigering van verblijf. Tegen 

deze beslissing dient verzoekster een dringend beroep in bij de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Op 13 november 2006 neemt de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot bevestiging van de beslissing tot weigering van verblijf 

van 28 september 2006. Tegen deze beslissing dient verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad 

van State. Bij arrest nr. 207.709 van 28 september 2010 worden de vordering tot schorsing en het 

beroep tot nietigverklaring door de Raad van State verworpen.  

 

Op 25 november 2010 dient verzoekster opnieuw een asielaanvraag in.  
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Op 22 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:    

 

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

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

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

 

Overwegende dat 

de genaamde B., N. 

geboren te (…) 

van nationaliteit: Georgië (Rep.) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 25.11.2010 (2) 

 

Overwegende dat betrokkene op 09.08.2006 een eerste asielaanvraag indiende die op 14.11.2006 van 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een beslissing 'weigering 

van verblijf (niet ontvankelijk)’ kreeg. Overwegende dat de betrokkene op 25.11.2010 een tweede 

asielaanvraag indiende waarbij zij verklaarde niet te zijn teruggekeerd naar haar land van herkomst. 

Overwegende dat de betrokkene een identiteitskaart en een geboorteakte voorlegt terwijl haar 

persoonsgegevens niet ter discussie staan. Overwegende dat de betrokkene verklaart zich tot de islam 

te hebben bekeerd en hierdoor vervolgd te worden in zijn land van herkomst. Overwegende dat de 

betrokkene verklaart dat zij vervolgd zal worden omwille van haar afkomst. Overwegende dat 

betrokkene voor dergelijke vervolgingen geen enkel begin van bewijs voorlegt. Overwegende dat de 

betrokkene verklaart dat de oorlog de haat tegenover de Ossetische bevolking heeft aangewakkerd. 

Overwegende dat dergelijke verklaringen van algemene aard zijn en betrokkene hiermee niet het 

persoonlijke karakter van zijn problematiek kan aantonen. Overwegende dat betrokkene bij haar huidige 

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

voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen dat 

er, wat haar 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 15.12.1980. 

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name de materiële motiveringsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling op motieven moet 

steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen genomen worden. 

Dat dit in casu niet het geval is. 

Dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd waar ze stelt dat betrokkene een 

identiteitskaart en een geboorteakte voorlegt terwijl haar persoonsgegevens niet ter discussie staan. 

Verzoekster legde bij haar eerste asielaanvraag een oud Sovjet-paspoort voor waarin zij B. N. werd 

genoemd. Op basis hiervan werd bij de eerste asielaanvraag gesteld dat haar persoonsgegevens niet 

ter discussie stonden. 

Verzoekster werd bij haar eerste asielaanvraag echter afgewezen o.a. omdat zij geen Georgische 

identiteitskaart en paspoort kon voorleggen. Alle Georgische staatsburgers, wat ook hun etnische 

origine is, zouden beschikken over een identiteitskaart, een registratiekaart en een nationaal paspoort. 

Wanneer verzoekster thans haar Georgische identiteitskaart voorlegt, dan betreft dit zonder twijfel een 

nieuw element dat onderzocht dient te worden, zeker nu blijkt dat een andere naam wordt vermeld: 

B.N.. 

De vaststelling dat de persoonsgegevens van verzoekster niet ter discussie staan, is dan ook foutief. 

Met eenvoudigweg te verwijzen naar de vorige asielbeslissing worden de nieuwe gegevens 

onvoldoende beantwoord. 
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Naar aanleiding van de aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet 

werd echter wel de vraag naar de identiteit van verzoekster gesteld, nl. dat het oud Sovjet-paspoort niet 

de actuele nationaliteit van verzoekster kon aantonen. 

Aangezien verzoekster medische zorg nodig heeft, heeft zij naar aanleiding van de beslissing van de 

Dienst Vreemdelingenzaken in het dossier 9ter toch besloten om haar werkelijke identiteit kenbaar te 

maken. 

Als gevolg van haar Ossetische origine heeft verzoekster niet gedurfd om haar echte naam te gebruiken 

in Georgië. Daarom liet zij zich B.N. noemen op haar Sovjet-paspoort en hield zij haar geboorteakte en 

identiteitskaart achter. 

Daarnaast had verzoekster nog 3 diploma's van in de tijd dat zij school gelopen heeft in Rustavi om haar 

identiteit en nationaliteit te bewijzen. Deze heeft zij reeds aan het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen overgemaakt tijdens de behandeling van het beroep bij de Raad van 

State in het kader van de eerste asielaanvraag. 

Nu is komen vast te staan dat verzoekster in haar land van herkomst bewust een andere naam is gaan 

gebruiken, kan het verband gelegd worden met de door verzoekster aangehaalde problemen inzake 

haar afkomst 

Dat deze motivering dan ook manifest ontoereikend is; 

Dat de materiële motiveringsplicht werd geschonden aangezien de bestreden beslissing niet aanduidt 

waarom er geen vrees voor vervolging bestaat op basis van de afkomst van verzoekster. 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoekster opnieuw werd ondervraagd over haar vroegere 

verklaringen; dat er geen verband wordt gelegd met de verklaringen die verzoekster tijdens haar eerste 

asielaanvraag heeft afgelegd. 

Dat dit echter van belang is daar op basis van het ontbreken van Georgische identiteitsdocumenten, de 

asielaanvraag grotendeels werd afgewezen. 

Dat onvoldoende blijkt waarom dat ondanks de nieuw bijgebrachte elementen, aan de verklaringen van 

verzoekster nog steeds geen gunstig gevolg kan gegeven worden. 

Uit de voorgaanden blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hogervermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

2.2 De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient te worden onderzocht in het 

raam 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 met 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 

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaanvraag.  

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet de dienst Vreemdelingenzaken toekent, is 

louter beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot een vorige asielaanvraag nieuwe 

gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige 

aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. Bovendien 
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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.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

- nieuw moeten zijn; dit is niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerdere asielaanvraag, 

- 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, 

- relevant moeten zijn; dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

In casu wordt de nadruk gelegd op het gegeven dat deze nieuwe gegevens betrekking moeten hebben 

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen (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). 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid oordeelt dat verzoekster geen 

nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht zodat de 

nieuwe asielaanvraag niet in overweging wordt genomen.  

 

Verzoekster betwist het motief in de beslissing dat “haar persoonsgegevens niet ter discussie staan” 

gelet op de Georgische identiteitskaart en geboorteakte die zij voor het eerst heeft voorgelegd. Deze 

identiteitskaart vermeldt een andere naam dan zij voordien heeft opgegeven.   

 

De Raad merkt op dat de Georgische identiteitskaart en haar geboorteakte weliswaar ‘nieuw’ kunnen 

zijn in die zin dat ze nog niet eerder ter kennis werden gebracht van verweerder, maar verzoekster 

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

na de afwijzing van haar eerdere asielaanvraag (RvS 13 april 2005, nr. 143.020).  

 

Ter gelegenheid van haar tweede asielaanvraag verklaarde verzoekster over deze documenten het 

volgende: “Ik leg vandaag voor het eerst mijn originele IK (afgifte: 29.09.2005 door Burgerlijke dienst 

paspoorten Rustavi) en een duplicaat van mijn geboorteakte (afgifte: 25.04.1990 door Dienst burgerlijke 

stand van Rustavi) voor.” 

 

Met haar betoog dat thans het verband kan worden gelegd met de door haar aangehaalde problemen 

inzake haar afkomst en haar vrees voor vervolging op basis van haar afkomst aangezien haar afkomst 

is komen vast te staan door het voorleggen van haar identiteitskaart en geboorteakte, toont verzoekster 

niet aan dat de feitelijke vaststellingen van verweerder niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen 

die deze hieruit afleidt kennelijk onredelijk zijn. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de 

documenten en de verklaringen omtrent haar afkomst geen nieuwe gegevens zijn met betrekking tot 

feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin zij 

ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar 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 Vreemdelingenwet. In de bevestigende beslissing 

van de commissaris-generaal tot weigering van verblijf betreffende verzoeksters eerste asielaanvraag 

wordt het volgende uiteengezet in verband met haar afkomst: “U, een Georgische staatsburger van 

gemengd Georgisch-Ossetische origine, (…).”. Waar verzoekster aldus betoogt dat haar 

persoonsgegevens ter discussie stonden maar thans “is komen vast te staan dat verzoekster in haar 

land van herkomst bewust een andere naam is gaan gebruiken” waardoor het verband kan worden 

gelegd met de “door verzoekster aangehaalde problemen inzake haar afkomst”, blijkt uit de beslissing 

van de commissaris-generaal dat er geen ‘discussie’ bestond betreffende haar afkomst en verklaring 

van Georgisch-Ossetische origine te zijn. Met betrekking tot haar afkomst motiveerde de commissaris-

generaal evenwel: “Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de verklaringen die u aflegde voor het 

Commissariaat-generaal niet stroken met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt 

en waarvan kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd. (…) U verklaart dat er op dit ogenblik 

in Georgië een actuele en effectieve vervolging plaatsvindt van etnische minoriteiten zoals de Abchazen 

en Ossetiërs door de autoriteiten (…). Uit onze informatie daarentegen blijkt dat de Georgische regering 

doorgaans de rechten van de etnische minoriteiten respecteert en dat er geen aanwijzingen zijn dat 
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staatsorganen en niet-staatsorganen zulke individuen vervolgen omwille van hun regionale origine.”  In 

tegenstelling tot verzoeksters bewering in haar verzoekschrift is haar eerste asielaanvraag aldus niet 

afgewezen omwille van “het ontbreken van Georgische identiteitsdocumenten”. Waar verzoekster 

betoogt dat het voorleggen van haar Georgische identiteitskaart haar Ossetische origine bewijst en er 

aldus een “verband” kan worden gelegd met de door haar “aangehaalde problemen inzake haar 

afkomst”, doet verzoekster geen afbreuk aan de vaststelling van de commissaris-generaal in de 

beslissing van 13 november 2006 dat “de Georgische regering doorgaans de rechten van de etnische 

minoriteiten respecteert en dat er geen aanwijzingen dat staatsorganen en niet-staatsorganen zulke 

individuen (Abchazen en Ossetiërs) vervolgen omwille van hun regionale origine.”   

 

Verweerder motiveert in de bestreden beslissing met betrekking tot haar verklaringen dat zij vervolgd zal 

worden omwille van haar afkomst dat zij hiervan geen enkel begin van bewijs voorlegt, deze van 

algemene aard zijn en het persoonlijk karakter van haar problematiek niet kunnen aantonen. 

Verweerder besluit dat de stukken en verklaringen geen nieuwe gegevens zijn die niet reeds het 

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

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 relevant zijn. Verzoekster kan aldus niet worden 

gevolgd waar zij stelt dat “onvoldoende blijkt waarom dat ondanks de nieuw bijgebrachte elementen, 

aan de verklaringen nog steeds geen gunstig gevolg kan gegeven worden.” Verweerder heeft de 

motieven in de bestreden beslissing niet beperkt tot “eenvoudigweg te verwijzen naar de vorige 

asielbeslissing”. Verzoekster kan overigens met haar betoog, dat het voorleggen van haar Georgische 

identiteitskaart haar Ossetische origine bewijst en er aldus een “verband” kan worden gelegd met de 

door haar “aangehaalde problemen inzake haar afkomst”, geen afbreuk doen aan de vaststelling in de 

beslissing van 13 november 2006 door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

dat “de Georgische regering doorgaans de rechten van de etnische minoriteiten respecteert en dat er 

geen aanwijzingen zijn dat staatsorganen en niet-staatsorganen zulke individuen (Abchazen en 

Ossetiërs) vervolgen omwille van hun regionale origine.” 

 

De ‘discussie’ waarnaar verzoekster refereert, betreft verzoeksters reden die zij opgaf ter 

verantwoording van het niet kunnen voorleggen van een Georgische identiteitskaart en paspoort. 

Verzoekster verklaarde tijdens haar eerste asielaanvraag dat zij niet over een identiteitskaart beschikte 

omwille van haar origine. De commissaris-generaal oordeelde in zijn beslissing van 13 november 2006 

dat deze verklaring strijdig is met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikte: “Uit 

onze informatie blijkt namelijk dat alle Georgische staatsburgers, wat ook hun etnische origine is, 

beschikken over een identiteitskaart, een registratiekaart en een nationaal paspoort.” De commissaris-

generaal hechtte bijgevolg weinig geloof aan haar verklaring dat zij als inwoner van Georgië geen 

Georgisch paspoort zou bezitten omwille van haar origine. De status van vluchteling en de subsidiaire 

beschermingsstatus werden geweigerd om reden dat er geen geloof kon worden gehecht aan 

verzoeksters verklaringen die verder ondermijnd werden door tegenstrijdigheden. De commissaris-

generaal stelt hierbij uitdrukkelijk dat “het document (oud Sovjet-paspoort) dat u aanbrengt ter staving 

van uw asielrelaas voorgaande conclusie niet (wijzigt) aangezien het enkel uw persoonsgegevens 

betreft.” Aldus blijkt uit de beslissing van de Commissaris-generaal niet, in tegenstelling tot wat 

verzoekster voorhoudt in haar middel, dat haar persoonsgegevens ter discussie stonden. Waar 

verzoekster betoogt dat zij besloot haar ‘ware’ naam kenbaar te maken, doet zij geen afbreuk aan het 

motief in de bestreden beslissing dat “haar persoonsgegevens niet ter discussie staan”.  

    

Verzoekster betoogt in haar middel dat verweerder heeft nagelaten te motiveren waarom er geen vrees 

voor vervolging zou bestaan omwille van haar afkomst. Verweerder legt geen verband met haar 

verklaringen die zij heeft afgelegd tijdens haar eerste asielaanvraag. Zij stelt dat dit van belang is nu 

haar asielaanvraag was afgewezen “grotendeels” omwille van het ontbreken van Georgische 

identiteitsdocumenten. Vooreerst wordt gewezen op de juridische grondslag van de bestreden 

beslissing, met name artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet. De bevoegdheid van verweerder 

is aldus beperkt tot het nagaan of verzoekster in verhouding tot een vorige asielaanvraag nieuwe 

gegevens heeft aangebracht. Mocht verweerder motiveren “waarom er geen vrees voor vervolging zou 

bestaan omwille van haar afkomst” zou verweerder zijn bevoegdheid te buiten gaan. Vervolgens wordt 

opgemerkt dat de eerste asielaanvraag werd ‘afgewezen’ omwille van de ongeloofwaardigheid van 

verzoeksters verklaringen. Uit de beslissing van de commissaris-generaal blijkt geenszins een ‘afwijzing’ 

“grotendeels” omwille van het ontbreken van Georgische identiteitsdocumenten. Door het herhalen van 

haar asielmotieven maakt zij niet aannemelijk dat zij nieuwe gegevens aanbrengt in de zin van artikel 

51/8 van de Vreemdelingenwet.  
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In de mate verzoekster de geloofwaardigheid van haar asielrelaas tracht aan te tonen door te wijzen op 

haar “echte naam” die zij verborgen hield en niet durfde te gebruiken omwille van haar Ossetische 

origine, dient opgemerkt te worden dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve 

beslissing aan de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op vraag van de 

rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen, maar een wettigheidstoezicht 

uitoefent. De Raad onderzoekt of de betrokken overheid bij de beoordeling is uitgegaan 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. Verder wordt gewezen op de beslissing van de commissaris-generaal 

met betrekking tot de eerste asielaanvraag en dient te worden benadrukt dat zij het debat inzake haar 

eerste asielaanvraag niet kan heropenen in het kader van huidig beroep.  

 

Gelet op het feit dat verzoeksters persoonsgegevens niet ter discussie stonden en er niet werd 

getwijfeld aan haar beweerde afkomst tijdens de eerste asielaanvraag, is het niet kennelijk onredelijk 

van de gemachtigde van de staatssecretaris te oordelen dat verzoekster geen nieuwe gegevens in de 

zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft bijgebracht. 

 

Uit het voorgaande volgt dat door verzoekster niet wordt aangetoond dat zij nieuwe elementen in de zin 

van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht waarmee verweerder geen rekening heeft 

gehouden. Hieruit volgt dat waar verzoekster de mening is toegedaan dat gelet op de “nieuw 

bijgebrachte elementen aan de verklaringen van verzoekster” verweerder een gunstig gevolg diende te 

geven aan de aanvraag, niet dienend is daar zij er niet in slaagt aan te tonen dat de door haar 

verklaarde nieuwe gegevens ‘nieuwe elementen’ zijn in de zin van de genoemde wetsbepaling. 

Verweerder kon derhalve in alle redelijkheid besluiten dat verzoekster geen nieuwe gegevens heeft 

aangehaald. 

 

Waar verzoekster betoogt dat het kenbaar maken van haar “echte naam” een nieuw element vormt om 

aan te tonen dat zij niet kan terugkeren naar haar land van herkomst en haar de vluchtelingenstatus of 

de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend, merkt de Raad op dat hij als 

annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp 

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het 

raam van de uitoefening van zijn annulatiebevoegdheid niet bevoegd is om zich uit te spreken over het 

al dan niet toekennen van de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus.  

 

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

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, ACCO, 1990,31)". 

 

"Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (Rv.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, RW., 1981-1982,36, met noot LAMBRECHTS, W.). 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (Rv.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (Rv.St., VAN KOUTER, nr. 21.094,17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (Rv.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, RW., 

1984- 1985,946) - (LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, 43). 
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De bestreden beslissing is veel te algemeen en bijgevolg komt men tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat de bestreden beslissing de motieven van verzoekster onvoldoende heeft onderzocht waarom zij niet 

kan terugkeren naar haar land van herkomst. 

 

De bestreden beslissing duidt immers niet aan waarom er geen vrees voor vervolging bestaat op basis 

van de afkomst van verzoekster. De nieuwe documenten dienen in verband gebracht te worden met 

haar vroegere verklaringen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat men de moeite heeft gedaan om een verband te leggen. Men 

stelt dat verzoekster niet het persoonlijk karakter van haar problematiek kan aantonen. Verzoekster kan 

wat dat betreft alleen verwijzen naar de vroegere asielaanvraag. 

 

Aangezien deze destijds werd afgewezen omdat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen van oordeel was dat verzoekster een Georgische identiteitskaart moest hebben, 

verdienen de nieuwe documenten van verzoekster wel degelijk aandacht en onderzoek. 

 

Er wordt immers een nieuw licht geworpen op eerder afgelegde verklaringen zodat het Commissariaat- 

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen haar beslissing zou kunnen herzien. 

 

Verzoekster stelt vast dat uit de bijgebrachte documenten op zich nog geen gevolgtrekkingen worden 

gemaakt. Omdat de persoonsgegevens destijds niet ter discussie stonden, vindt men het niet nodig 

deze thans te bekijken. 

 

Wanneer verzoekster uiteindelijk de moed heeft gevonden om haar werkelijke identiteit kenbaar te 

maken, dan wordt dit niet onderzocht. 

 

Bijgevolg is de zorgvuldigheidsplicht geschonden omdat niet blijkt dat een zorgvuldige 

belangenafweging werd gemaakt van de nieuwe elementen die voorliggen om te besluiten om de 

asielaanvraag niet in overweging te nemen. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij correct heeft kunnen oordelen en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

kunnen komen. (R.v.St., nr. 121.066, 26 juni 2003 en RvV, nr. 14.122, 11 december 2007) 

 

Dat de bestreden beslissing in casu niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en ook niet in alle 

redelijkheid heeft kunnen beslissen dat de persoonsgegevens van verzoekster niet ter discussie staan 

waarbij geen behoorlijke belangenafweging van de nieuwe documenten heeft plaatsgevonden, o.m. 

werden zij niet in verband gebracht met de eerdere verklaringen van verzoekster in haar eerste 

asielaanvraag. 

 

De bestreden beslissing heeft dan ook niet in alle redelijkheid beslist om deze asielaanvraag niet in 

overweging te nemen. 

 

Het is dan ook zeer duidelijk aangetoond dat de bestreden beslissing ten onrechte besluit tot het 

afleveren van een bijlage 13 quater gelet op de hierboven genoemde motivering en dat de bestreden 

beslissing nietig dient verklaard te worden.” 

 

2.4 Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Verzoekster verwijt verweerder “niet de moeite” te 

hebben genomen om een verband te leggen met de vorige asielaanvraag en “Wanneer verzoekster 

uiteindelijk de moed heeft gevonden om haar werkelijke identiteit kenbaar te maken, dan wordt dit niet 

onderzocht.”  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster als ‘nieuw element’ een identiteitsdocument en 

geboorteakte heeft ingediend en hierover verklaringen heeft afgelegd. Uit de bestreden beslissing blijkt 

dat verweerder op uitgebreide wijze motiveert waarom deze stukken en haar verklaringen niet als een 
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nieuw element dat betrekking heeft op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de 

laatste fase van de vorige procedure, kan worden aangenomen. Uit de bespreking onder het eerste 

middel blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat er in casu elementen zijn die nieuw zijn in de zin 

van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet en waarmee verweerder geen rekening heeft gehouden.  

 

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. De Dienst Vreemdelingenzaken mag daarbij niet zelf 

oordelen of de ernstige aanwijzingen de aangevoerde vrees voor vervolging of voor een reëel risico op 

ernstige schade kunnen gronden of niet. Indien hij vaststelt dat er nieuwe gegevens zijn die dergelijke 

ernstige aanwijzingen bevatten, wordt de aanvraag aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen overgemaakt.   

 

Waar verzoekster aanvoert dat verweerder haar “werkelijke identiteit” niet heeft onderzocht, doelt zij op 

haar origine. Verweerder motiveert in de beslissing op kennelijk redelijke wijze dat haar 

persoonsgegevens en afkomst niet ter discussie stonden tijdens haar eerste asielaanvraag.  

 

In tegenstelling tot verzoeksters bewering is verweerder nagegaan of de stukken en de verklaringen 

reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van haar eerste asielaanvraag 

en of het betrekking heeft op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de 

procedure waarin verzoekster ze had kunnen aanbrengen. Rekening houdende met het onderzoek in de 

eerste asielaanvraag oordeelt verweerder met betrekking tot deze ‘nieuwe elementen’ dat haar 

persoonsgegevens niet ter discussie stonden, zij geen enkel begin van bewijs voorlegt; ze algemeen 

van aard zijn en niet het persoonlijk karakter van haar vrees aantonen. Verweerder verwijst naar de 

beslissing van 14 november 2006 van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

met betrekking tot haar eerste asielaanvraag. Verzoekster herhaalt in essentie de verklaringen die zij 

reeds aflegde tijdens de eerste asielaanvraag. Verzoekster weerlegt de vaststelling in de beslissing van 

de commissaris-generaal, met name dat de Georgische regering doorgaans de rechten van de etnische 

minoriteiten respecteert en er geen aanwijzingen zijn dat staatsorganen en niet-staatsorganen zulke 

individuen vervolgen omwille van hun regionale origine, niet door haar identiteitskaart en geboorteakte 

voor te leggen waaruit haar afkomst blijkt. Waar verzoekster in haar verzoekschrift verwijst naar de 

problematiek aangehaald tijdens de eerste asielaanvraag en het kenbaar maken van haar werkelijke 

identiteit, toont zij niet aan dat de motivering in de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is of op 

onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen.   

 

Verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar zij betoogt dat er sprake is van een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht omdat ‘er geen belangenafweging werd gemaakt van de nieuwe elementen’.  

 

Uit de bespreking onder het eerste middel blijkt dat verzoekster geen schending van de materiële 

motiveringsplicht heeft aangetoond waardoor zij evenmin aantoont dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris zijn bevoegdheden in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet te buiten is 

gegaan. Een verder onderzoek van de ‘nieuwe elementen’ is slechts vereist indien er effectief nieuwe 

gegevens beschikbaar zijn. In tegenstelling tot verzoeksters bewering in haar verzoekschrift werden 

haar verklaringen wel degelijk in verband gebracht met de eerdere verklaringen tijdens haar eerste 

asielaanvraag aangezien in de bestreden beslissing wordt gewezen op de beslissing van de 

commissaris-generaal van 14 november 2006 en er wordt gewezen op het feit dat haar 

persoonsgegevens niet ter discussie stonden.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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