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 nr. 115 558 van 12 december 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende de 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag van 19 juli 2013. 

 

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 31 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 23 november 2009 dient verzoeker, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, een eerste 

asielaanvraag in. De commissaris-generaal neemt op 11 oktober 2012 een weigeringsbeslissing inzake 

haar aanvraag tot toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. De Raad bevestigt de beslissing van de commissaris-generaal bij arrest van 26 april 2013. 

 

1.3. Op 12 juli 2013 dient verzoekster een tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris weigert op 19 juli 2013 deze aanvraag in overweging te nemen. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing: 
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« Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt 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 F(…) 

geboren te Y(…), op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Pakistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 12/07/2013 (2) 

Overwegende dat de betrokkene op 23 november 2009 een eerste asielaanvraag indiende en zijn 

dossier op 18 december 2009 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de 

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

en de Staatlozen op 11 oktober 2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

op 26 april 2013 een arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de betrokkene op 12 juli 2013 een tweede asielaanvraag 

indiende waaruit blijkt dat hij niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de 

betrokkene twee artikels naar voren brengt over de dood van een commandant van wie de betrokkene 

verklaart dat hij onder deze persoon werkte en een aangifte (FIR) van de dood van deze commandant 

waarbij opgemerkt moet worden dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in haar beslissing dd. 11 oktober 2012 stelde dat 'Ten derde kan er geen geloof worden 

gehecht aan uw bewering een commandant voor de Aman Lashkar geweest te zijn.', dat een artikel over 

een persoon die niet de betrokkene is, deze conclusie van het Commissariaat Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen weerlegt. Overwegende dat de betrokkene een kopie van een FIR en 

een artikel over de dood van wat volgens de betrokkene partijgenoten zijn naar voren brengt waarbij 

opgemerkt moet worden dat de naam van de betrokkene niet wordt vermeld in deze documenten, dat 

het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in haar beslissing dd. 11/10/2012 

stelde dat 'Deze twijfels over uw politiek activisme ondermijnen de geloofwaardigheid van uw 

lidmaatschap van de Aman Lashkar... .', dat de betrokkene deze conclusies niet weerlegt. Overwegende 

dat de betrokkene drie artikels naar voren brengt over gebeurtenissen in zijn land van herkomst waarbij 

opgemerkt moet worden dat de naam van de betrokkene er niet in wordt genoemd, dat ze betrekking 

hebben op de algemene situatie, dat niet enkel de vluchtelingenstatus werd geweigerd aan de 

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

de conclusies van de Belgische asielinstanties niet weerlegt. Overwegende dat de betrokkene een kopie 

van een artikel naar voren brengt dat zijn vader heeft laten plaatsen over hem en de problemen die hij 

gehad zou hebben waarbij opgemerkt moet worden dat een kopie van een artikel de echtheid ervan niet 

garandeert, dat het een gesolliciteerd karakter heeft, dat de betrokkene zelf verklaart dat zijn vader het 

heeft laten plaatsen, dat de vader van de betrokkene om het even welk verhaal kan laten plaatsen. 

Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij nog documenten verwacht 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 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet (subsidiaire bescherming); In een tweede middel voert de verzoekende partij de 

schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (EVRM); In een derde middel voert de verzoekende partij de schendig aan van 

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in samenhang met artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève 

van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna: de Vluchtelingenconventie); In een vierde 

middel voert de verzoekende partij de schendig aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als beginsel van behoorlijk bestuur, 

zoals opgelegd door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991). 

 

2.2. Wat het eerste en derde middel betreft kan de Raad slechts opmerken dat de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet bepalen in welke omstandigheden de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus aan een vreemdeling kan toegekend worden. Nu in de bestreden beslissing 

evenwel geen standpunt ingenomen wordt over de toekenning van enig beschermingsstatuut, doch 
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slechts wordt vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet heeft aangevoerd, kan geen schending van deze wetsbepalingen vastgesteld 

worden.  

 

2.3. In zoverre de verzoekende partij niet aantoont dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet incorrect 

zou zijn toegepast, kan niet ingezien worden op welke wijze het artikel 1, A van de 

Vluchtelingenconventie zou miskend zijn. Een inhoudelijk onderzoek van de aangebrachte gegevens is 

immers slechts vereist voor zover deze gegevens nieuw zijn. Verder dient erop gewezen te worden dat 

artikel 1 van de Vluchtelingenconventie geen directe werking heeft in de Belgische rechtsorde (RvS 14 

februari 2005, nr. 140.572), waardoor deze bepaling hoe dan ook niet dienstig kan worden aangevoerd.  

 

2.4. In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar “Amnesty International – 

Annual Report 2013 – Pakistan” en deze citeert en stelt dat de bestreden beslissing op geen enkel punt 

rekening houdt met nieuwe informatie betreffende de lokale veiligheidssituatie wijst de Raad erop dat 

het gegeven dat de verwerende partij geen rekening hield met documenten die haar door de 

verzoekende partij niet ter beschikking werden gesteld voor het nemen van de bestreden beslissing 

maar slechts aangehaald worden in het verzoekschrift niet kan leiden tot de vaststelling dat de materiële 

motiveringsplicht miskend werd. 

 

2.5.  Het eerste en derde middel zijn niet gegrond. 

 

2.6. Wat het tweede middel betreffende de schending van artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende 

partij aantonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het 

land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Ze 

moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; 

RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij beperkt zich tot 

een algemene verwijzing naar de “voortdurende schendingen van mensenrechten in Pakistan” en “De 

veiligheidssituatie in pakistan in het algemeen en de lokale veiligheidssituatie” zonder concrete, op haar 

persoonlijke situatie betrokken feiten aan te brengen. Terecht stelt de verwerende partij dat een vage en 

summiere verwijzing naar de situatie in een land niet volstaat om een schending van artikel 3 van het 

EVRM aan te tonen. 

 

2.7. Het tweede middel is niet gegrond. 

 

2.8. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schendig aan van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als beginsel van behoorlijk 

bestuur, zoals opgelegd door de wet van 29 juli 1991. 

 

2.9. Er dient te worden vastgesteld dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan deze is genomen. 

 

Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, gesteld dat de 

verzoekende partij geen nieuwe gegevens heeft aangebracht 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 het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie) of van een reëel risico op ernstige schade 
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zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verder wordt verwezen naar het toepasselijke 

artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat voorziet dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris een bevel om het grondgebied te verlaten dient af te leveren indien hij een 

asielaanvraag, overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, niet in aanmerking 

neemt. 

 

De Raad besluit derhalve dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

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

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

2.10. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

correct is, voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die dient onderzocht te worden 

in het raam van de toepassing van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

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

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

2.11. Artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende 

asielaanvraag en 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.” 

 

2.12. De bevoegdheid die artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet verweerder 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 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie), 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 de aangebrachte 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; hieruit volgt dat het begrip “nieuw 

gegeven” niet enkel betrekking heeft op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 

16 oktober 2006, nr. 163.610); 

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

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, 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. 

 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 
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2.13. De verzoekende partij betwist de bestreden beslissing waar deze stelt dat de documenten van 

algemene aard zouden zijn en een gesolliciteerd karakter zouden hebben. Volgens de verzoekende 

partij onderstrepen de documenten het politieke profiel van verzoeker en illustreert de situatie van 

personen uit de naaste omgeving van verzoeker die hun (politieke) activiteiten moesten bekopen met de 

dood. 

 

Hiermee toont de verzoekende partij aan dat hij het oneens is met de motieven van de bestreden 

beslissing waarbij gewezen wordt op het niet aannemelijk profiel van verzoeker namelijk dat “… er geen 

geloof (kan) worden gehecht aan uw bewering een commandant voor de Aman Lashkar geweest te zijn” 

en “'Deze twijfels over uw politiek activisme ondermijnen de geloofwaardigheid van uw lidmaatschap van 

de Aman Lashkar... .” en dat de artikelen geen betrekking hebben op verzoeker, maar de verzoekende 

partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens of 

op kennelijk onredelijke wijze. Bij gebrek aan aannemelijkheid van het politiek profiel van verzoeker en 

betrekking van de artikelen op verzoeker maakt verzoeker niet aannemelijk dat de voorgelegde artikelen 

relevant zijn voor het onderzoek van zijn asielaanvraag. 

 

2.14. De verzoekende partij stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de lokale pers artikelen zouden 

publiceren zonder verificatie van hun bronnenmateriaal, zodat het artikel dat werd gepubliceerd in de 

pers over verzoeker op last van zijn vader geen gesolliciteerd karakter heeft. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel element in het administratief dossier of van algemene 

bekendheid aanbrengt waaruit zou blijken is dat de lokale (Pakistaanse) een verificatie van hun 

bronnenmateriaal uitvoeren wanneer zij een artikel op vraag van een persoon zoals in casu het geval is, 

namelijk de vader van verzoeker, plaatsen. Daarenboven wijst de bestreden beslissing dat het een kopie 

betreft en dat een kopie van een artikel de echtheid ervan niet garandeert. Dit wordt door de 

verzoekende partij niet betwist. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze. 

 

2.15. De verzoekende partij stelt dat het in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel dat de bestreden 

beslissing oordeelt over de nieuwe documenten opgesteld in het Urdu, zonder dat de tolk in kwestie het 

Urdu machtig is. De staatssecretaris oordeelde over de tweede asielaanvraag en sprak zich uit over de 

nieuwe documenten zonder enige kennis van zaken. 

 

2.16. Terecht stelt de verwerende partij vast dat de verzoekende partij de in de bestreden beslissing 

weergegeven inhoud van de voorgelegde stukken niet betwist zodat zij de verwerende partij ook 

redelijkerwijs geen onzorgvuldige feitenvinding kan verwijten. 

 

2.17. Het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, 

  toegevoegd rechter in vreemdelingen 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


