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 nr. 87 230 van 10 september 2012 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 14 juni 2012 heeft 

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

staatssecretaris van 15 mei 2012 houdende de weigering tot in overwegingname van een 

asielaanvraag, aan verzoeker ter kennis gebracht op diezelfde dag. 

 

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 16 juli 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 augustus 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende op 25 mei 2007 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Op 11 december 2007 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

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

beschermingsstatus. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). Bij arrest nr. 11 138 van 14 mei 2008 verwierp de 

Raad het beroep van verzoeker. 

 

Op 13 mei 2008 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet). 
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Op 8 december 2008 nam de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing 

waarbij voornoemde aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een 

attest van immatriculatie. 

 

Op 23 november 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. 

 

Op 5 december 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 13 december 2011 diende verzoeker opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 19 maart 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de voornoemde 

aanvraag ongegrond werd verklaard. 

 

Op 12 april 2012 diende de verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 17 april 2012 werd verzoeker gehoord nopens de aan zijn tweede asielaanvraag ten grondslag 

liggende motieven. 

 

Op 19 april 2012 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing houdende de 

weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag (bijlage 13quater). Tegen deze beslissing 

diende verzoeker beroep tot nietigverklaring in bij de Raad, die bij arrest nr. 85 956 van 21 augustus 

2012 de bestreden beslissing vernietigde.  

 

Op 15 mei 2012 diende verzoeker een derde asielaanvraag in. 

 

Op 15 mei 2012 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris opnieuw een beslissing 

houdende de weigering tot inoverwegingname van de asielaanvraag (bijlage 13quater).  

 

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 persoon die verklaart te heten Z. S. (…) 

geboren te D. B. (…), op (in) (…)1971 

en van nationaliteit te zijn : Servië 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 15/05/2012 (2) 

Overwegende dat de betrokkene op 25 mei 2007 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier op 5 

juli 2007 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 13 december 

2007 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 14 mei 2008 een arrest 

velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 

Overwegende dat de betrokkene op 12 april 2012 een tweede asielaanvraag indiende en er voor hem 

een beslissing tot weigering van inoverwegingname werd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19 april 2012. Overwegende dat de betrokkene op 15 mei 2012 een derde asielaanvraag indiende 

waarbij hij verklaart niet te zijn teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de 

betrokkene een document naar voren brengt dat volgens hem een opsporingsbevel dd. 16/04/2012 is 

waarbij opgemerkt moet worden dat de betrokkene dit document reeds naar voren had kunnen brengen 

tijdens de behandeling van zijn vorige asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene een 

krantenartikel naar voren brengt over een aantal Albanezen waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet 

over de betrokkene gaat, dat de betrokkene er niet in wordt vermeld. Overwegende dat de betrokkene 

verklaart dat hij van vrienden in Servië heeft vernomen dat de situatie er zeer slecht is waarbij 

opgemerkt moet worden dat informatie van vrienden niet afkomstig is van een objectieve bron, dat niet 

enkel de vluchtelingenstatus geweigerd werd aan de betrokkene, dat ook de subsidiaire bescherming 

geweigerd werd aan de betrokkene, dat de betrokkene de conclusies van de Belgische asielinstanties 
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niet weerlegt. Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij nog aan andere documenten kan 

geraken waarbij opgemerkt moet worden dat niet geoordeeld kan worden over documenten die er niet 

zijn. 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 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het middel, zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“Art. 51/ 8 van de Vreemdelingenwet stelt: 

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 Geneve, 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 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 artikel 51/8 Vreemdelingenwet kan dus worden afgeleid dat de gegevens die worden aangevoerd in 

een meervoudig asielverzoek (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 29 maart 2012, RvV 86 891): 

-nieuw moeten zijn, dus 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 

eerdere procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen; 

De beoordelingsbevoegdheid van de Minister of diens gemachtigd is m.a.w. wettelijk beperkt tot de 

formele toets of de gegevens die de asielaanvrager aanbrengt, wel nieuw zijn in de zin van art. 51/8 

Vreemdelingenwet. 

In casu wordt ten onrechte geoordeeld dat het opsporingsbevel geen nieuw stuk is, om reden dat het 

reeds bij de tweede asielaanvraag zou kunnen zijn bijgebracht door verzoeker. 

De Staatssecretaris komt tot deze conclusie o.g.v. de loutere vaststelling dat het opsporingsbevel de 

datum van 16 april 2012 draagt, zodat dit op 19 april (d.i. de datum van de beslissing tot weigering van 

inoverwegingname) naar voren kon worden gebracht. 

Deze conclusie c.q. deductie kan niet worden weerhouden: 

Primo dateert het document zelf van 16 april 2012, hetgeen uiteraard nog niet wil zeggen dat dit 

document op die datum reeds in het bezit was van verzoeker. 

Dit document werd pas einde april aan verzoeker overgemaakt, hetgeen niet kan verwonderen, 

aangezien (i) dit document niet op 16 april 2012 werd ontvangen door verzoeker zelf (aangezien hij in 

België verbleef) en aangezien (ii) dit document vanuit Servië moest gestuurd worden, hetgeen 

noodzakelijkerwijze enkele dagen vraagt. 

Er is m.a.w. geen aannemelijke reden om te stellen dat verzoeker op 19 april II. reeds in het bezit zou 

zijn geweest van dit stuk; minstens had de Staatssecretaris, aangezien dit toch het essentieel motief van 

de bestreden beslissing vormt, hieromtrent toelichting kunnen vragen aan verzoeker, hetgeen hij echter 

heeft nagelaten. 

Anderzijds gaat de Staatssecretaris er ten onrechte vanuit dat na het indienen van de asielaanvraag nog 

de mogelijkheid zou bestaan om aanvullende stukken neer te leggen. 

Zulks is niet voorzien in de wet, en werd evenmin meegedeeld aan verzoeker.” 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuuurshandelingen schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende dient te zijn. 

Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 
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wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

naar artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoeker zich opnieuw 

baseert op zijn initiële vluchtmotieven die nog steeds actueel zouden zijn, dat verzoeker omtrent de 

eerste asielaanvraag van zowel het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, als 

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

beschermingsstatus kreeg, dat verzoeker op 12 april 2012 een tweede asielaanvraag indiende, waarop 

een beslissing tot weigering van in overwegingname werd genomen op 19 april 2012, dat verzoeker een 

document naar voorbrengt dat volgens hem een opsporingsbevel van 16 april 2012 is waarbij wordt 

opgemerkt dat verzoeker dit document reeds naar voor had kunnen brengen tijdens de behandeling van 

de vorige asielaanvraag, dat verzoeker een krantenartikel naar voor brengt over een aantal Albanezen, 

waarbij wordt opgemerkt dat dit artikel niet over verzoeker zelf gaat, dat verzoeker verklaart dat hij van 

vrienden in Servië heeft vernomen dat de situatie er zeer slecht is, waarbij is opgemerkt dat deze 

informatie niet afkomstig is van een officiële bron en dat verzoeker de conclusies van de Belgische 

asielinstanties niet weerlegt. Dat verzoeker 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 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.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

hem niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het normdoel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het normdoel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Verzoeker lijkt in zijn middel aan te geven dat de motivering van de bestreden beslissing echter niet 

afdoende en draagkrachtig is. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Deze bepaling 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 de hierboven weergegeven bewoordingen van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet kan 

worden afgeleid dat de gegevens die in het raam van een meervoudige asielaanvraag worden 

voorgelegd: 

 

- nieuw moeten zijn, i.e. 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; 
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- relevant moeten zijn, i.e. ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet; 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

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

eerste lid van de vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. 

In beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

 

- indien wordt beslist dat door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden aangebracht in 

verhouding tot een eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Die zal vervolgens de nieuwe asielaanvraag 

inhoudelijk onderwerpen aan een onderzoek in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet. Dit betekent dat de gemachtigde van de staatssecretaris zelf niet kan nagaan of 

er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, 

aangezien hij hiervoor niet bevoegd is. 

- indien wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat deze asielaanvraag niet aan een 

onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, zal 

worden onderworpen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

In casu blijkt dat verzoeker bij zijn derde asielaanvraag als nieuwe elementen een opsporingsbevel 

opgemaakt door de Rechtbank van Vranje van 16 april 2012 en een krantenartikel uit de krant “Koha 

Ditore” van 5 en 6 mei 2012 naar voor brengt waarvan er een kopie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier. Verzoeker verklaart “met het eerste document wil ik aantonen dat k onmiddellijk 

zal worden gearresteerd in Servië omdat ik daar geseind ben als gezochte persoon. Ik zal geen eerlijke 

behandeling krijgen. De Servische autoriteiten hebben amnestie toegekend aan ex UCPMB leden, maar 

ze respecteren dit niet. Dit is de reden waarom ik ook dit krantenartikel voorleg. Hierin staat duidelijk dat 

ex UCPBM leden worden gearresteerd in Servië.” (verklaring DVZ).  

 

Verzoeker betwist dat hij het opsporingsbevel van 16 april 2012 had kunnen voorleggen bij zijn eerdere, 

dus tweede asielaanvraag aangezien de beslissing tot weigering van in overwegingname van de tweede 

asielaanvraag dateert van 19 april 2012 en het document nog vanuit Servië naar België moest worden 

gestuurd, hetgeen noodzakelijkerwijze enkele dagen in beslag neemt. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verzoeker naar aanleiding van zijn derde 

asielaanvraag een akte van vervolging heeft neergelegd in originele vorm. Tevens deelde verzoeker 

mee aan de verwerende partij dat dit document door zijn broer werd meegegeven aan de buschauffeur 

van de maatschappij Mimosa en dat deze het op zijn beurt op 9 mei 2012 persoonlijk aan hem heeft 

overhandigd. 

 

Volgens het verloop van de tijd is het heel erg aannemelijk dat verzoeker de originele akte van 

vervolging, die door de rechtbank van Vranje te Servië op 16 april 2012 werd opgemaakt nog niet in zijn 

bezit had op 17 april 2012 bij het horen nopens de aan zijn tweede asielaanvraag ten grondslag 

liggende motieven en hij het ook niet had kunnen bezorgen uiterlijk 19 april 2012 toen de gemachtigde 

van de staatssecretaris de beslissing van de weigering tot inoverwegingname van de tweede 

asielaanvraag nam. Hoe dan ook dient vastgesteld te worden dat de verwerende partij de verklaringen 

van verzoeker dat hij dit document pas op 9 mei 2012 in zijn bezit heeft gekregen gewoonweg 

genegeerd heeft. Er is hieromtrent geen enkele motivering terug te vinden in de bestreden beslissing. 

Voorts dient vastgesteld te worden dat de verwerende partij zich betreffende dit document beperkt heeft 

tot het vaststellen dat verzoeker het betreffende document eerder had kunnen aanbrengen. Dergelijke 

motivering is niet afdoende. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Gelet op de gegrondheid van dit onderdeel van het enig middel, dat tot de ruimste vernietiging leidt, 

dienen de overige onderdelen van het middel niet meer te worden besproken. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 15 mei 2012 houdende de weigering tot 

in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater), wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien september tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


