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nr. 90 647 van 29 oktober 2012 

in de zaak X / II 

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 Russische nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2012 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen 

bij de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 25 september 2012 

houdende de weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater), aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 26 september 2012. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2012 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 29 oktober 

2012  om 10.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Hij diende op 01.12,2010 een asielaanvraag in, 

 

1.1. De verzoeker diende op 1 december 2010 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. 

 

1.2. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 6 september 2011 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 15 december 2011 bij arrest nr. 71.933. 

 

1.3. Op 26.01.2012 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten- 

asielzoeker (bijlage 13quinquies) 

 

1.4. Verzoeker diende op 16.02.2012 een nieuwe asielaanvraag in. Op 22.02.2012 nam de 

gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie 

een beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag. 

 

1.5. De gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke 

integratie nam op 31.07.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

1.6. Verzoeker diende op 03.08,2012 een derde asielaanvraag in. Op 03.08,2012 nam de gemachtigde 

van de Federale Staatssecretaris voor Asiel» Migratie en Maatschappelijke integratie een bevel om 

het grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies) alsook een beslissing tot vasthouding 

in een welbepaalde plaats. 

 

1.7. Op 07.08.2012 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van de 

asielaanvraag. 

 

1.8. Verzoeker diende op 18.09.2012 een vierde asielaanvraag in. 

 

1.9. Op 19,09.2012 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies) 

alsook een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats. 

 

1.10. Op 25.09,2012 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie, en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van de 

asielaanvraag, die aan verzoeker ter kennis werd gebracht op dezelfde dag. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 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 [K.I] 

geboren te (…) , op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Rusland (Federatie van) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op  18/09/2012 (2) 

 

Overwegende dat de betrokkene op 1 december 2010 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier 

op 6 januari 2011 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 6 

september 2011 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 
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subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 15 december 

2011 een arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming. Overwegende dat de betrokkene op 16 februari 2012 een tweede asielaanvraag indiende 

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

Vreemdelingenzaken op 22 februari 2012. Overwegende dat de betrokkene op 3 augustus 2012 een 

derde asielaanvraag indiende en er voor hem een beslissing tot weigering van inoverwegingname werd 

genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 7 augustus 2012. Overwegende dat de betrokkene op 

18 september 2012 een vierde asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat de betrokkene niet terugkeerde 

naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij nog documenten heeft die 

bij zijn advokaat liggen waarbij opgemerkt moet worden dat hij geen documenten naar voren brengt en 

de advokaat van de betrokkene geen documenten naar de Dienst Vreemdelingenzaken faxte, dat niet 

geoordeeld kan worden over documenten die er niet zijn. Overwegende dat de betrokkene via een zus 

en zijn moeder heeft vernomen dat er naar hem wordt gezocht waarbij opgemerkt moet worden dat 

informatie van een zus van de betrokkene en de moeder van de betrokkene geen officieel door de 

autoriteiten opgestelde verklaring vervangt, dat het loutere en gemakkelijke verklaringen zijn van de 

betrokkene, dat ze terugslaan op de redenen die de betrokkene gehad zou hebben om zijn land van 

herkomst te verlaten, dat over deze motieven reeds werd geoordeeld door de Belgische asielinstanties. 

Overwegende dat de betrokkene verklaart dat zijn broer Dhabrail gedood werd waarbij opgemerkt moet 

worden dat de betrokkene dit kennelijk vernam via zijn zus waarbij opgemerkt moet worden dat 

informatie van de zus van de betrokkene niet afkomstig is van een objectieve bron, dat de betrokkene 

reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag melding maakte van de dood van een aantal 

andere broers en dat dit verband hield met zijn problemen, dat de Belgische asielinstanties nooit de 

dood van deze personen betwistten, dat de eerste asielaanvraag van de betrokkene desondanks 

definitief negatief werd afgesloten door het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 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.” 

 

1.11.  Een repatriëring was voorzien voor 01.10.2012. Verzoeker weigerde te vertrekken. 

 

1.12. Op 9 oktober 2012 werd een annulatieberoep met vordering tot schorsing ingediend tegen de in 

punt 1.4. bestreden beslissing.  

 

1.13. Een nieuwe repatriëring van verzoeker is voorzien op 29 oktober 2012 om 12.45u. 

 

1.14. Op 28 oktober 2012 werd een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen ingesteld, tot 

behandelen van de vordering tot schorsing ingesteld d.d. 9 oktober 2012. 

 

2. Over het voorwerp van de vordering 

 

Verzoeker vraagt om bij wijze van voorlopige maatregelen de vordering tot schorsing ingediend op 9 

oktober 2012 tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

van 25 september 2012 houdende weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 

13quater), te activeren. 

 

De Raad stelt vast dat zoals verzoeker aangeeft in zijn verzoekschrift, tegen de beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring werd ingesteld waarvan de versnelde behandeling kan worden gevorderd. 

 

Dit wordt niet betwist door de verwerende partij. 

 

3.  Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing gericht tegen de beslissing tot weigering van 

in overwegingname van een asielaanvraag 
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3.1. Artikel 51/8, derde lid 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) bepaalt dat een beslissing om een asielaanvraag niet in aanmerking te nemen, 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend en hij geen nieuwe 

gegevens – dit wil zeggen gegevens betreffende feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de 

laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen – 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, alleen vatbaar is voor een beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad en dat er geen vordering tot schorsing tegen die beslissing kan worden 

ingesteld.  

 

3.2. Overeenkomstig het arrest van het Arbitragehof nr. 61/94 van 14 juli 1994 is de Raad slechts 

bevoegd om van een vordering tot schorsing van een in toepassing van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet genomen beslissing kennis te nemen indien blijkt dat de nieuwe asielaanvraag wel 

degelijk op nieuwe gegevens is gesteund en het bestuur onterecht toepassing maakte van voormelde 

wetsbepaling. Het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 81/2008 van 27 mei 2008 stelt uitdrukkelijk dat 

de interpretatie die het Hof in zijn arresten 61/94 en 83/94 aan het vroegere artikel 50, derde en vierde 

lid van de Vreemdelingenwet heeft gegeven, evenzeer geldt ten aanzien van het “nieuwe” artikel 51/8 

van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet. Dit impliceert dat verzoekende partij een ernstig middel moeten aanvoeren waarin zij 

de inhoudelijke wettigheid van de beslissing aanvecht en aantoont dat de beslissende overheid de door 

haar aangevoerde “nieuwe gegevens” ten onrechte buiten beschouwing laat.    

 

3.3. In wat als een enige middel kan worden beschouwd voert verzoeker de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht, van artikelen 48/3 en 48/4 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 het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoeker voert tenslotte ook nog als middelonderdeel, 

machtsoverschrijding door de gemachtigde van de staatssecretaris aan.  

 

3.4. In essentie betoogt de verzoeker dat hij wel degelijke nieuwe gegevens heeft aangebracht. 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing ten onrechte geen rekening houdt met bewijsstukken die de 

raadsman van verzoeker aan het Centrum voor Illegalen in Vottem heeft overgemaakt, met name een 

verklaring van de “Organisation publique interregionale sociatie du nord-caucase pour l’amitié russo-

tchetchene” maar die, “doch om de één of andere onbekende reden niet tot bij de verwerende partij zijn 

geraakt”. 

De verzoeker doet het volgende gelden: 

 

“De artikelen 48/2 tem. 4 en 49 VW omschrijven de term vluchteling evenals de subsidiaire 

bescherming. 

Het al te strikt toepassen van deze regelen die het statuut omschrijven, schendt deze regelen kennelijk 

inhoudelijk. 

Zelfs bij onwaarheden, blijven de feiten zoals ze voorliggen bepalend om iemand tot vluchteling te 

erkennen. 

Onjuiste verklaringen leiden niet noodzakelijk tot ongegrondheid (Zie H.C.R., Guide des procédures et 

critères à appliquer pour determiner le status de Réfugié, HCR, Genève, 1992, nr. 199, p. 52). 

Verschillende verklaringen kunnen elkaar uiteraard aanvullen. 

Het feit dat een asielzoeker een completer verhaal zou hebben oeleverd lopende het dringend beroep 

zelfs inzake essentiële zaken betekent niet dat er een tegenstel-lina is met het verhoor door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (RVS, 03.08.2001, nr. 

98.160, Dimole / CGVS). 

Bovendien dient steeds nagegaan te worden of de ingeroepen elementen wel te wijten zijn aan de 

verzoekende partij zelf (RVS, nr. 79.209, 01.03.1999). 

In casu is geen enkele feitenvinding is gebeurd in die zin dat verwerende partij er zich toe beperkt heeft 

tot het verwijzen naar het feit dat voorheen reeds een asielaanvraag was ingediend geworden, en deze 

reeds was afgewezen. 
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Verwerende partij kan zich geenszins tot een dergelijke feitenvinding beperken, dewelke inhoudt dat 

niets wordt onderzocht doch integendeel alles berust op een voorheen gemaakte beoordeling in hoofde 

van verwerende partij, waarbij echter geen rekening kon gehouden worden met tal van bewijsstukken 

die verzoeker thans wel kan aanbrengen. 

Dat duze bewijsstukken door de raadsman van verzoeker overgemaakt werden aan het centrum voor 

Illegalen, doch om de één of andere onbekende reden niet tot bij de verwerende partij zijn geraakt. 

Dat in deze omstandigheden een negatieve beslissing is tussengekomen zonder de bewuj.te 

documenten in ogenschouw te nemen. 

Dat hier hier meer specifiek gaat over een verklaring van de “Organisation publique interregionale 

société du nord-caucase pourl’amitie russo-tchetchene” waarin zeer gedetailleerd de problemen worden 

uiteengezet waarom verzoeker geenszins naar zijn geboorteland kan terugkeren zonder gevaar voor 

zijn leven en fysieke integriteit. 

Toen verzoeker zijn eerste asielaanvraag indiende en ook lopende deze procedure had verzoeker deze 

stukken nog niet in zijn bezit, kon hij ze ook niet in zijn bezit hebben omdat zij dateren van na deze 

procedure. 

Het is ook totaal niet correct om wanneer de asielzoeker stelt dat zijn advocaat over bepaalde stukken 

beschikt, zonder te informeren naar de waarachtigheid van deze stellingname en zonder enig onderzoek 

naar deze stukken die de asielzoeker inroept ter ondersteuning van de door hem geuite vrees voor 

vervolging, zomaar gaat oordelen net alsof de voorlegging van stukken niet relevant zou zijn. 

De zorgvuldigheidsverplichting verplicht de overheid tot zorgvuldige feitenvinding (RVS, nr. 58.328, 

23.02.1996). 

De motivering moet adequaat zijn en in evenredigheid met het belang van de beslissing. Zie ook J. 

VANDE LANOTTE en E. CERECHE, De motiverings-plicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die 

Keure, 1992, 11-12. 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt ten genoege van recht dait dit niet gebeurd is in casu. 

Uit de russische documenten die door verzoeker met medegaande vertaling worden voorgelegd blijkt 

duidelijk dat verzoekster problemen kent in zijn geboorteland en verder dat deze problemen actueel zijn. 

Dat ten onrechte door verwerende partij wordt gesteld alsof verzoeker geen bewijsstukken zou hebben 

omdat hij ze niet heeft overgemaakt, doch thans alleszins geen enkele discussie kan bestaan over het 

feit dat er wel degelijk bewijskrachtige stukken zijn die zijn verklaringen meer specifiek gevaar voor zijn 

leven in fysieke integriteit na terugkeer, ten volle ondersteunen 

Dat evenwel verzoeker in het kader van laatste asielaanvraag nooit werd toegelaten om zijn 

asielaanvraag ten gronde toe te lichten, en dus gedetailleerde verklaringen terzake af te leggen. 

Dat in dit verband duidelijk is dat de asielaanvraag van verzoeker op basis van deze nieuw«; informatie 

een onderzoek ten gronde verdient en niet zomaar kan afgewezen worden. 

Dat uit deze bijkomende informatie blijkt dat verzoekster onmogelijk kan terugkeren. 

“Traditioneel aanvaarden rechtspraak en rechtsleer dat deze onmogelijkheid het gevolg kan zijn van het 

actieve optreden door de overheden in het land van herkomst omdat zij de vervolgende partij zijn of 

omdat zij de bescherming juridisch of feitelijk hebben opgeheven. Anderzijds kan zij voortvloeien uit het 

feit dat de overheid in de onmogelijkheid verkeert om bescherming te bieden, ook al zou zij dit willen.” 

(VAN HEULE, o.e., nr. 106). 

In de belgische rechtspraak blijft het principe onverminderd gehuldigd dat vervolging zowel door de 

overheid als door derden, waartegen de overheid geen bescherming kan of wil bieden, kan leiden tot 

erkenning: 

“Que, pour qu’une persecution émanant de personnes privées puisse être en compte pour l’application 

de la convention de Genève il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux réfugiés des 

Nations Unies, qu'elle soit « sciemment » tolérée parles autorités au que celles-ci soient incapables 

d'offrir « une protection efficace » (RVS, 06 november 1996 T. Vreemd., 1997 (verkort), 74). 

Er is sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht door het feit dat de nieuwe 

informatie inzake vervolgingen niet worden in rekening gebracht bij het beoordelen of verzoeker 

effectieve verwijderbaar is uit het land. 

Dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de bijkomende documenten niet wer -den 

overgemaakt, doch deze alleszins thans worden overgemaakt en verzoeker aandringt opdat nu zijn 

asielaanvraag ten gronde zou behandeld worden en dus eerst en vooral in overweging zou genomen 

worden. 

Dat in de voorgelegde stukken zeer gedetailleerd de problematiek wordt beschreven en de inhoud van 

deze stukken minstens dient gecontroleerd te worden door de verwerende partij eerder dan zomaar 



 

RvV X- Pagina 6 van 9 

zonder onderzoek de aanvraag van verzoeker te weigeren met mogelijks dodelijke gevolgen voor 

verzoeker (zie wat zijn broer is over komen)” 

 

3.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Inzake de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wijst de Raad erop dat in de rechtspraak geen 

toepassing wordt gemaakt van “de” algemene beginselen van behoorlijk bestuur als zelfstandige 

rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Waar verzoeker verduidelijkt dat hij het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden achter, stipt de Raad aan 

dat het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat de administratie bij het nemen van een 

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

 

Wat betreft de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat de keuze 

die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen. 

 

Waar verzoeker de schendingen aanvoert van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, 

benadrukt de Raad dat deze artikelen bepalen in welke omstandigheden een vreemdeling als 

vluchteling kan worden erkend. Aangezien in de bestreden beslissing evenwel geen standpunt 

ingenomen wordt over de behoefte aan internationale bescherming van verzoekers, doch slechts wordt 

vastgesteld dat hij geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft 

aangebracht in het kader van zijn vierde asielaanvraag, kan de schending van deze bepalingen in dit 

kader niet dienstig worden aangevoerd. 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel worden onderzocht in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet gelet 

op de vaststelling dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van desbetreffend artikel.  

 

3.6. Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet 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. 

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. 
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De gemachtigde van de staatssecretaris mag zich niet uitspreken over de inhoud of draagwijdte van 

deze nieuwe gegevens. Hij kan enkel vaststellen dat er nieuwe gegevens zijn of dat er geen nieuwe 

gegevens zijn. In beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

- In het geval dat er wordt beslist dat de vreemdeling effectief nieuwe gegevens aanbrengt 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 de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit betekent dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris (de Dienst Vreemdelingenzaken) zelf niet kan nagaan of er 

voldaan is aan de voorwaarden van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij 

hiertoe niet bevoegd is. 

- In het geval dat wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen deze asielaanvraag niet aan een onderzoek ten gronde, in de zin van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal onderwerpen. 

 

3.7. Naar aanleiding van zijn vierde asielaanvraag betoogde verzoeker dat hij nog documenten heeft die 

bij zijn advocaat liggen. De verwerende partij motiveerde daaromtrent: “waarbij opgemerkt moet worden 

dat hij geen documenten naar voren brengt en de advokaat van de betrokkenen geen documenten naar 

de Dienst Vreemdelingenzaken  faxte, dat niet geoordeeld kan worden over documenten die er niet 

zijn.”  

Verzoeker verwijt de verwerende partij in de bestreden beslissing te zijn uitgegaan van een 

onzorgvuldige feitenvinding, door geen rekening te houden met of een onderzoek te voeren naar de 

bewijsstukken waarnaar verzoeker verwees, en daardoor incorrect te hebben gemotiveerd.  

 

3.8. Verzoeker voegt bij onderhavige vordering de begeleidende brief en de stukken toe die zijn 

raadsman aan het Centrum voor Illegalen te Vottem zou hebben overgemaakt. De Raad stelt vast dat 

verzoeker hiermee evenwel niet aantoont dat deze brief en stukken daadwerkelijk werden overgemaakt, 

hetzij per fax, hetzij op een andere wijze, aan de Dienst Vreemdelingenzaken, noch toont hij aan  

wanneer juist deze stukken werden overgemaakt.  

Ook bij nazicht van het administratief dossier vindt de Raad deze stukken niet terug noch enige 

aanwijzing die toelaat te besluiten dat deze stukken daadwerkelijk werden overgemaakt.  

Voorts blijkt dat ook bij het indienen van de derde asielaanvraag op 3 augustus 2012 de verzoeker 

reeds melding maakte van documenten die bij zijn advocaat zouden liggen, maar ook toen diende de 

verwerende partij in haar beslissing van 7 augustus 2012 houdende de weigering tot niet in 

overwegingname van een asielaanvraag, te besluiten dat “de betrokkenen de naam van zijn advocaat 

zegt niet te kennen, hij geen documenten naar voren brengt en de advokaat van de betrokkene geen 

documenten naar de dienst Vreemdelingenzaken faxte, dat niet geoordeeld kan worden over 

documenten die er niet zijn.” Verzoeker was toen al op de hoogte van het feit dat de beoogde 

documenten niet waren overgemaakt aan de verwerende partij, evenwel blijkt uit het administratief 

dossier niet dat verzoeker of zijn raadsman dit gebrek hebben hersteld n.a.v. verzoekers vierde 

asielaanvraag.  

Verzoeker maakt aldus zijn betoog als zou zijn raadsman deze stukken hebben overgemaakt geheel 

niet aannemelijk.  

 

3.9. Verzoeker is van oordeel dat de verwerende partij tekort gekomen is aan de zorgvuldigheidsplicht 

en de motiveringsplicht door, wanneer de asielzoeker stelt dat zijn advocaat over bepaalde stukken 

beschikt, zonder te informeren naar de waarachtigheid van deze stellingname en zonder enig onderzoek 

naar deze stukken, zomaar  te oordelen dat de voorlegging van deze stukken niet relevant zou zijn. Dit 

betoog is echter niet dienstig aangezien, gelet op het gestelde in artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, 

het niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris toekomt om het door verzoeker gevraagde 

onderzoek te voeren. Het komt de verwerende partij wel toe verzoeker de kans te bieden de nieuwe 

elementen naar voren te brengen, deze te beoordelen en hieromtrent te motiveren, wat in casu 

geschiedde.  

 

Voorts wijst de Raad erop dat, in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, het in eerste 

instantie aan de verzoeker is om zorgvuldig te handelen en, bij de indiening van een herhaalde 

asielaanvraag, de nodige stavingsstukken voor te leggen om aan te tonen dat alle voorwaarden van 
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artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet vervuld zijn. De gemachtigde van de staatssecretaris kan 

bezwaarlijk oordelen over stukken die er niet zijn.  

 

3.10. Noodgedwongen dient de gemachtigde aldus de blote verklaringen van verzoeker te beoordelen. 

De verwerende partij motiveerde hierover als volgt: “Overwegende dat de betrokkene via een zus en zijn 

moeder heeft vernomen dat er naar hem wordt gezocht waarbij opgemerkt moet worden dat informatie 

van een zus van de betrokkene en de moeder van de betrokkene geen officieel door de autoriteiten 

opgestelde verklaring vervangt, dat het loutere en gemakkelijke verklaringen zijn van de betrokkene, dat 

ze terugslaan op de redenen die de betrokkene gehad zou hebben om zijn land van herkomst te 

verlaten, dat over deze motieven reeds werd geoordeeld door de Belgische asielinstanties. 

Overwegende dat de betrokkene verklaart dat zijn broer D gedood werd waarbij opgemerkt moet 

worden dat de betrokkene dit kennelijk vernam via zijn zus waarbij opgemerkt moet worden dat 

informatie van de zus van de betrokkene niet afkomstig is van een objectieve bron, dat de betrokkene 

reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag melding maakt van een aantal andere broer 

en dat dit verband hield met zijn problemen, dat de Belgische asielinstanties nooit de dood van deze 

personen betwisten, dat de eerste asielaanvraag van betrokkene desondanks negatief werd afgesloten 

door het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en weigering van de subsidiaire bescherming.” 

 

3.11. In die optiek merkt de Raad op dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet slechts toelaat een 

herhaald verzoek in overweging te nemen indien er “ernstige aanwijzingen” bestaan voor een gegronde 

vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige aanwijzingen van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Of een aangebracht 

gegeven een “ernstige aanwijzing” inhoudt, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van dit 

gegeven. Hoewel artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet niet toelaat om aangebrachte gegevens aan 

een doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een onderzoek ten gronde – te onderwerpen, sluit het 

evenwel niet uit dat de bewijswaarde van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld 

(RvS 8 november 2002, nr. 112.420). 

 

Het loutere gegeven dat verzoeker het hiermee niets eens is, toont niet aan dat de verwerende partij in 

haar beoordeling van verzoekers blote beweringen, die geenszins gestaafd worden met een begin van 

bewijs, zoals hierboven reeds vastgesteld, kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Verzoeker slaagt er niet 

in om de concrete motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Aldus blijven deze motieven 

gehandhaafd.  

 

3.12. Waar verzoeker stelt dat er sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht door 

het feit dat de nieuwe informatie inzake vervolging niet in rekening wordt gebracht bij het beoordelen of 

verzoeker effectief verwijderbaar is uit het land en dat de verwerende partij niet zomaar deze 

asielaanvraag kan weigeren met mogelijks dodelijke gevolgen en daarbij verwijst naar de dood van zijn 

broer, dient in casu vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

verwijderingsmaatregel. Bovendien dient te worden opgemerkt dat zowel het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zowel de 

asielaanvraag van de verzoeker als zijn vraag om subsidiaire bescherming afgewezen hebben om 

reden dat hij zijn relaas niet aannemelijk heeft gemaakt. Uit de bespreking hoger is reeds gebleken dat 

de door de verzoeker aangebrachte beweringen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de 

voormelde asielinstanties.  

 

3.13. Wat betreft de stukken die verzoeker bij zijn vordering tot schorsing voegt, merkt de Raad op dat 

hij, in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet optreedt als 

annulatierechter. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan geen rekening houden met de 

documenten die slechts naderhand in het verzoekschrift worden neergelegd. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dient de regelmatigheid van een bestuurshandeling te beoordelen in functie 

van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om 

deze beslissing te nemen. (cfr. RvS, nr. 2982 van 2 juli 2008) 

 

3.14. Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid 

aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die 

verzoekers naar voor brengen, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De 
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verwerende partij heeft haar bevoegdheid, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet, in casu niet 

overschreden. 

 

3.15. Samenvattend kan worden besloten dat verzoeker met zijn betoog prima facie niet aannemelijk 

maakt dat de verwerende partij op een kennelijke onredelijke wijze, met miskenning van de gegevens 

van het dossier of van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft geoordeeld dat verzoeker: 

“Overwegende dat 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 bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt prima facie niet aangetoond. 

 

3.16. De verwerende partij kon, gelet op voorgaande, prima facie aldus terecht besluiten dat verzoeker 

geen nieuwe gegevens naar voren heeft gebracht 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 Vreemdelingenwet.  

 

Daar de beschouwingen van verzoeker prima facie geen aanleiding geven tot de vaststelling dat 

verwerende partij onterecht toepassing maakte van de mogelijkheid om een “meervoudige” 

asielaanvraag niet in aanmerking te nemen, moet gelet op artikel 51/8, derde lid van de 

Vreemdelingenwet geconcludeerd worden dat de vordering, in zoverre ze gericht is tegen de beslissing 

tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, onontvankelijk is. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN,   griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MAES 


