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 nr. 95 529 van 22 januari 2013 

in de zaak RvV 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 6 september 2012 

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

staatssecretaris van 8 augustus 2012 houdende 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 september 2012 met 

refertenummer 21496. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan  door advocaat M. KALIN loco advocaat 

I. MAJUMDAR en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker is van Armeense nationaliteit, geboren te Yerevan op 24 april 1986.  

 

1.2. Verzoeker diende op 30 maart 2011 een asielaanvraag in, verklarende het Rijk te zijn 

binnengekomen op 28 maart 2011.  
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 29 juni 2011 een 

beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

1.4. De Italiaanse overheden gingen op 17 juni 2011 alsnog expliciet akkoord met de overname van 

verzoeker. 

 

1.5. Op 7 juli 2011 werd verzoeker in vrijheid gesteld. Op 11 juli 2011 werd de beslissing van 29 juni 

2011 (bijlage 26quater) ingetrokken. 

 

1.6. Op 13 juli 2011 werd een nieuwe beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

1.7. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

die bij arrest nr. 70 391 van 22 november 2011 de beslissing van 13 juli 2011 heeft vernietigd. 

 

1.8. Op 7 februari 2012 werd verzoeker opnieuw verhoord op de Dienst Vreemdelingenzaken nopens de 

aan zijn asielaanvraag ten grondslag liggende motieven. Op diezelfde datum werd verzoekers 

asielaanvraag overgemaakt aan de commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en 

werd verzoeker gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 

 

1.9. De commissaris-generaal heeft op 30 maart 2012 beslist de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker te weigeren. 

 

1.10. Verzoeker heeft een tweede asielaanvraag ingediend op 6 augustus 2012. 

 

1.11. Op 8 augustus 2012 heeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geweigerd om 

verzoekers asielaanvraag in overweging te nemen.  Dit is de thans bestreden beslissing, die op 8 

augustus 2012 aan verzoeker werd betekend. De motieven van de bestreden beslissing 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 genaamde / de persoon die verklaart te heten M. A. 

 geboren te Jerevan , op (in) (…)1986 

 van nationaliteit / en van nationaliteit te zijn : Armenië 

 die een asielaanvraag heeft ingediend op 06.08.2012 (2) 

 

Overwegende dat de betrokkene op 30.03.2011 die op 02.04.2012 werd afgesloten met een beslissing 

‘weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming’ vanwege het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS); overwegende dat de betrokkene op 06.08.2012 

een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat de betrokkene niet is teruggekeerd naar zijn land 

van herkomst; overwegende dat de betrokkene een verklaring van de politie van Jerevan (kopie), dd. 

21.02.2011, naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te worden dat de betrokkene reeds de 

mogelijkheid had om dit document tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag naar voren te 

brengen; overwegende dat het een kopie betreft waarvan de bewijswaarde gering is en de authenticiteit 

niet op een adequate manier kan beoordeeld worden; overwegende dat de betrokken verklaart dat hij 

vergat iets te vertellen tijdens zijn eerste asielaanvraag waarbij dient opgemerkt te worden dat de 

betrokkene meermaals de mogelijkheid had om zijn asielmotieven volledigheidshalve naar voren te 

brengen en als zodanig naliet dit te doen; overwegende dat de betrokkene een brief van zijn advocaat 

naar voren brengt waarin staat vermeld dat er in bijlage een lijst van de Jehovah’s official Media Site is 

bijgevoegd waarbij dient opgemerkt te worden dat het voornoemd document niet in bijlage werd 

bijgevoegd en als zodanig kan er over dit document niet geoordeeld worden; overwegende dat in de 

brief van zijn advocaat vermeld dat er verscheidene persartikels in bijlage zijn toegevoegd waarbij dient 

opgemerkt te worden dat deze persartikels niet in bijlage van de brief zijn toegevoegd; overwegende dat 

de betrokkene verklaart dat mensen van het militair commissariaat bij zijn ouders zijn langsgeweest op 

zoek naar betrokkene waarbij dient opgemerkt te worden dat dit louter en gemakkelijke verklaringen zijn 

die de betrokkene aan de hand van geen enkel bewijsstuk kan staven; overwegende dat de betrokkene 

verklaart dat betrokkene opnieuw ingaat op zijn asielmotieven waarom hij zijn land van herkomst heeft 

verlaten en hierbij gebeurtenissen aanhaalt die hij reeds tijdens de behandeling van zijn eerste 

asielprocedure naar voren had kunnen brengen; overwegende dat de betrokkene ondanks dat hem 
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herhaaldelijke duidelijk werd gemaakt zijn asielmotieven volledig naar voren te brengen naliet dit te 

doen; overwegende dat de betrokkene dit naliet te doen; overwegende dat de betrokkene bij zijn huidige 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens naar voren brengt met betrekking tot feiten of situaties die zich 

hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had kunnen 

aanbrengen dat er, wat hem betreft, ‘ernstige aanwijzingen’ bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade 

zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. 

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen Artikel 74/14 van de wet van 15 

december 1980 

 

§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. De 

onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg gegeven, inderdaad aangezien betrokkene al op 22.06.2012 een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het 

huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 7 (zeven) dagen. » 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook de artikelen 51/8 en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980, ‘het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur’, de ‘beoordelingsfout’ en de schending van de algemene zorgvuldigheidsverplichting. 

Verzoeker voert verder tenslotte tevens een schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

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 

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.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe gegevens 

heeft aangebracht in de zin van artikel 521/8 van de vreemdelingenwet, nochtans een wettelijke vereiste 

voor een tweede asielaanvraag. Tevens wordt gesteld dat de bijgebrachte gegevens reeds eerder in de 

procedure hadden kunnen overgemaakt worden. Waardoor één van de voorwaarden van artikel 51/8 

van de vreemdelingenwet alvast niet vervuld is. De Raad verwijst voor het overige naar een eenvoudige 

lezing de motieven zoals ze vermeld staan supra, onder punt 1.11. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet betreft, moet er op worden 

gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze "slechts van toepassing 

is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is 

voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen". Uit een en ander 

volgt dat op het stuk van de motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is (RvS 30 maart 2004, nr. 

129.903; RvS 27 juni 2006, nr. 160.589). 

 

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

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de schending 
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van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht. 

 

2.4. In antwoord op verzoekers concrete kritiek geldt dat uit de motieven vermeld in de bestreden 

beslissing, alsook uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat het bestuur terecht 

heeft beslist om de tweede asielaanvraag van verzoeker niet in overweging te nemen. 

 

2.5. 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 Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Bovendien 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 Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Deze voorwaarden dienen cumulatief 

aanwezig te zijn. 

 

2.6. De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris beperkt zich in het kader van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet dus 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 staatsecretaris 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 overweging 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. 

 

2.7. Om te kunnen oordelen of een bijgebracht document of stuk al of niet een ernstige aanwijzing 

inhoudt voor een gegronde vrees in de zin van de artikelen 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet, 

vermag het bestuur evenwel dit document onderwerpen aan een prima facie-beoordeling naar de 

bewijswaarde. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat weliswaar niet toe om aangebrachte gegevens 

aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek - een onderzoek ten gronde - te onderwerpen, doch sluit 

niet uit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 

november 2002, nr. 112 420).  

 

2.8. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat immers slechts toe 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. De mogelijkheid tot 

het prima facie beoordelen van de nieuw aangebrachte gegevens moet worden beschouwd in het licht 

van de doelstelling van het destijds in de vreemdelingenwet ingevoegde artikel 50, derde en vierde lid, 

met name het bereiken van een evenwicht tussen een snelle procedure die erop gericht is 

vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte vluchteling verklaren snel te weren, enerzijds, en de zorg 

om aan asielzoekers toch een voldoende rechtsbescherming te bieden anderzijds (Arbitragehof 14 juli 

1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek is de bevoegdheid van het bestuur begrensd tot de 
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beoordeling dat het nieuwe gegeven kennelijk niet van aard is om te besluiten dat er ernstige 

aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor bedoeld. 

 

2.9. Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker een kopie van een verklaring van de 

politie van Jerevan van 21 februari 2011 en een brief van zijn advocaat dat er documenten in bijlage 

gevoegd zitten, bijbracht als nieuwe gegevens en dat hij daarnaast tevens een aantal verklaringen 

aflegde. Uit verzoekers tweede asielaanvraag blijkt tevens dat hij niet is teruggekeerd naar zijn land van 

herkomst. De brief van de advocaat bevatte evenwel geen bijlagen dewelke ter beoordeling werden 

voorgelegd aan het bestuur op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen op 8 augustus 

2012. Deze stukken, met name een lijst van de “Jehova’s Official Media Site” en een aantal persartikels 

werden niet voorgelegd aan het bestuur, vooraleer het bestuur de bestreden beslissing nam. Aan het 

bestuur kan dan ook niet verweten worden geen rekening te hebben gehouden met gegevens die haar 

niet bekend waren op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Wat de verklaring van de politie te Jerevan van 21 februari 2011 betreft, geldt dat dit niet als een nieuw 

gegeven in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet kan worden beschouwd. Immers kan deze 

verklaring van 21 februari 2011 moeilijk worden beschouwd als een nieuw gegeven die betrekking heeft 

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

vreemdelingen ze had kunnen aanbrengen. Immers werd pas op 30 maart 2012 een beslissing 

genomen tot weigering aan verzoeker van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus, 

terwijl de politieverklaring van bijna een jaar eerder dateert. 

 

Met betrekking tot de lijst van de “Jehova’s Official Media Site”, die de namen van verzoeker zou 

weergeven en de detentie van een aantal van verzoekers collega’s, evenals met betrekking tot 

verscheidene persartikels die zouden weergeven dat de discriminatie tegen Jehova’s wordt voortgezet 

door de regering, geldt dat deze niet bij de brief van 3 augustus 2012 van de advocaat van verzoeker 

werden gevoegd. Derhalve kan aan het bestuur niet worden verweten dat ze in de bestreden beslissing 

heeft vastgesteld dat deze documenten niet konden worden beoordeeld.   

 

2.10. Wat betreft de verklaring van de politie dient vooreerst opgemerkt te worden dat dit document een 

kopie betreft waardoor de bewijswaarde in het gedrang komt. Daarenboven geldt dat dit document 

dateert van 21 februari 2011 en zodoende reeds eerder in de procedure had voorgelegd kunnen 

worden.  

 

2.11. Waar verzoeker verklaart dat hij aanvullingen of veranderingen aan diens vorige asielaanvraag 

wenst aan te brengen, dient opgemerkt te wordend dat verzoeker toen meermaals de mogelijkheid had 

om tijdens de behandeling van zijn eerste asielprocedure de waarheid naar voren te brengen. Verzoeker 

liet dit evenwel zelf na. 

 

2.12. Waar verzoeker verklaart dat mensen van het militair commissariaat bij zijn ouders zijn langs-

geweest op zoek naar hem, dient opgemerkt te worden dat dit een loutere verklaring of bewering is, die 

verzoeker zelfs niet met een begin van bewijs ondersteunt. Waar verzoeker opnieuw ingaat op zijn 

‘eerdere’ asielmotieven waarom hij zijn land van herkomst heeft verlaten en hierbij gebeurtenissen 

aanhaalt die hij reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielprocedure naar voren had kunnen 

brengen en waarbij hem herhaaldelijke duidelijk werd gemaakt zijn asielmotieven volledig naar voren te 

brengen, geldt dat deze zich niet hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure 

waarin hij ze had kunnen aanbrengen. 

 

2.13. De Raad stelt vast dat verzoeker bij zijn huidige asielaanvraag geen ‘nieuwe gegevens’ aanbrengt, 

in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben 

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

er, wat hem betreft, ‘ernstige aanwijzingen’ bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

2.14. De stukken die verzoeker nog opgestuurd heeft op 17 december 2012 en de stukken die 

verzoekers advocaat ter terechtzitting heeft neergelegd, worden uit de debatten geweerd. Precies om de 

reden dat het bestuur slechts rekening kon houden met stukken of documenten die haar ten tijde van 

het nemen van de bestreden beslissing op 8 augustus 2012 bekend waren. De Raad treedt hier immers 

op in zijn hoedanigheid van annulatierechter en vermag niet zijn oordeel in de plaats te stellen van het 
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oordeel van het bestuur, doch slechts de bestreden beslissing te vernietigen wanneer de bestreden 

beslissing onwettig of kennelijk onredelijk van aard is.  

 

2.15. Verzoeker is niet ernstig waar hij voorhoudt dat hij deze documenten in bijlage wel degelijk heeft 

neergelegd, doch dat hem werd medegedeeld dat deze afgeprint werden van het internet en derhalve 

niet konden gelden als bewijsmateriaal. Het is immers aan de gemachtigde om te oordelen of deze 

documenten in aanmerking komen als nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet. Van verzoekers vage en ongestaafde beschouwing zijn er overigens geen concrete 

elementen terug te vinden in het administratief dossier, zodat verzoeker zijn loutere bewering niet kan 

staven. Uiteraard kan dit dan ook geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing.  

 

Bovendien is het oordeel van het bestuur dat een kopie niet toelaat de echtheid van het gekopieerde 

document te controleren, niet kennelijk onredelijk aangezien kopieën en faxen gemakkelijk met 

allerhande knip- en plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624; RvS 25 juni 

2004, nr. 133.135).  

 

2.16. Waar verzoeker ‘het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur’ en de ‘beoordelingsfout’ opwerpt, 

geldt dat deze onderdelen van het enig onontvankelijk zijn. Vaste rechtspraak bij de Raad van State 

stelt immers dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel 

wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door 

de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900, RvS 8 januari 2007, nr. 

166.392). 

 

2.17. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat het bestuur 

geen rekening zou gehouden hebben met de elementen die hij aangereikt heeft in zijn aanvraag, noch 

met de gegevens die zich in het administratief dossier bevinden, ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing op 8 augustus 2012. Al evenmin betwist verzoeker de feiten waarop de bestreden 

beslissing is gebaseerd. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel ligt hier dan ook niet voor.  

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend dertien 

door: 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


