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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.385 van 14 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 13 februari
2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 15 januari 2009 tot weigering
tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater).

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 27 maart 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VANHERCK, die loco advocaat J. VAN KELST
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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. Verzoeker kwam op 20 augustus 2004 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde
dag een asielaanvraag in.

1.2. Op 11 oktober 2004 verklaarde de gemachtigde van de minister de asielaanvraag
ontvankelijk.

1.3. Op 14 maart 2006 nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling.

1.4. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 17
augustus 2007 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.
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1.5. Op 7 september 2007 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in.

1.6. Op 20 december 2007 nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus.

1.7. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 12 maart
2008 wederom de vluchtelingenstatus en de bijkomende beschermingsstatus.

1.8. Op 8 april 2008 diende verzoeker een derde asielaanvraag in.

1.9. Op 22 mei 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van
inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater).

1.10. Op 26 mei 2008 diende verzoeker een vierde asielaanvraag in.

1.11. Op 11 juni 2008 nam de gemachtigde van de minister opnieuw een beslissing tot
weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater).

1.12. Op 16 juni 2008 diende verzoeker een vijfde asielaanvraag in.

1.13. Op 30 juli 2008 werd vermoed dat betrokkene afstand deed van zijn vijfde
asielaanvraag.

1.14. Op 18 juli 2008 werden van verzoeker in Finland vingerafdrukken genomen, waarop de
overname door België werd gevraagd op grond van Verordening 343/2003 (EG) van de
Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een
onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.

1.15. Op 14 oktober 2008 werd verzoeker vanuit Finland naar België getransfereerd en
diende hij een zesde asielaanvraag in.

1.16. Op 26 november 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot
weigering van inoverwegingname van zijn zesde asielaanvraag (bijlage 13 quater).

1.17. Op 7 januari 2009 diende verzoeker een zevende asielaanvraag in.

1.18. Op 15 januari 2009 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van inoverwegingname van zijn zevende asielaanvraag (bijlage 13 quater).

Dit is thans de bestreden beslissing.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:

“Overwegende dat betrokkene op 20.08.2004 een eerste asielaanvraag indiende die op
17.08.2007 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten werd met een arrest tot
weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Overwegende dat betrokkene op 07.09.2007 een tweede asielaanvraag indiende die op
12.03.2008 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten werd met een arrest tot
weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Overwegende dat betrokkene op 08.04.2008 een derde asielaanvraag indiende en er voor hem
op 22.05.2008 een beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag werd
genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Overwegende dat betrokkene op 26.05.2008
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een vierde asielaanvraag indiende en er voor hem op 11.06.2008 een beslissing tot weigering
van in overwegingname van een asielaanvraag werd genomen door de Dienst
Vreemdelingenzaken. Overwegende dat betrokkene op 16.06.2008 een vijfde asielaanvraag
indiende die op 30.07.2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken werd afgesloten met een
technische afstand.
Overwegende dat betrokkene op 14.10.2008 een zesde asielaanvraag indiende en er voor hem
op 26/11/2008 een beslissing van weigering van in overwegingname werd genomen door de
Dienst Vreemdelingenzaken. Overwegende dat betrokkene op 07/01/2009 een zevende
asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat betrokkene niet terugkeerde naar zijn land van
herkomst.
Overwegende dat betrokkene kopieën van twee arrestatiebevelen voorlegt. Overwegende dat
een kopie niet toelaat de echtheid ervan te controleren Overwegende dat betrokkene verklaart
te wachten op de originele arrestatiebevelen. Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken
niet kan oordelen over documenten die er momenteel niet zijn. Overwegende dat betrokkene
verklaart dat bij zijn tweede asielaanvraag het Commissariaat-generaal zijn identiteitskaart ten
onrechte als vals heeft bestempeld. Overwegende dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het Commissariaat-generaal in beroep
bevestigde. 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.”

2.2. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan 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 (Vreemdelingenwet). Volgens verzoeker kan
de Dienst Vreemdelingenzaken niet stellen dat er geen nieuwe elementen werden
bijgebracht terwijl hij twee arrestatiebevelen heeft voorgelegd. Het komt volgens verzoeker
aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen toe, en niet aan de
Dienst Vreemdelingenzaken, om te oordelen of deze nieuw bijgebrachte elementen de
geloofwaardigheid van zijn asielrelaas kunnen herstellen. Verzoeker stelt dat de Dienst
Vreemdelingenzaken een inhoudelijk oordeel velt over de voorgelegde stukken waarbij hij
zijn bevoegdheid overschrijdt. Verzoeker uit eveneens kritiek op de beslissing omdat de
gemachtigde van de minister stelt dat op basis van kopieën de echtheid van de stukken niet
kan worden beoordeeld, terwijl de wet niet voorziet dat originelen moeten worden
voorgelegd. Verzoeker wijst erop dat hij had aangekondigd dat hij de originelen zou
ontvangen. Volgens verzoeker diende de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing ofwel
uit te stellen tot de ontvangst van de aangekondigde originele stukken ofwel een beslissing
tot in overwegingname te treffen opdat de Commissaris-generaal de inhoud en de
geloofwaardigheid van de stukken kon beoordelen.

2.3. De verwerende partij merkt op dat het feit dat louter gekopieerde stukken werden
overgemaakt waarvan de echtheid niet te controleren valt, de volle verantwoordelijkheid is
van verzoeker. Zij stelt dat van de overheid niet kan verwacht worden dat zij oordeelt op
basis van stukken die er niet zijn, noch dat zij een beslissing uitstelt totdat de originele
documenten zijn overgemaakt.

2.4. Verzoeker repliceert dat het een courante praktijk is bij de Dienst Vreemdelingenzaken
om het gehoor van asielzoekers uit te stellen en hen opnieuw uit te nodigen. Verzoeker vindt
het dan ook "frappant" dat zijn verhoor niet kan worden uitgesteld om de toezending van de
originele stukken af te wachten en op basis hiervan een definitief oordeel te treffen.
Verzoeker vervolgt dat het hem niet ten kwade kan worden geduid dat hij, gezien zijn precair
verblijf, een nieuwe asielaanvraag indient op basis van stukken die hem uit het land van
herkomst werden toegezonden.

2.5. Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:
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“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.”

2.6. De bevoegdheid van de gemachtigde van de minister beperkt zich in het kader van
voormeld artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet tot de vaststelling of er bij de asielaanvraag al
dan niet nieuwe gegevens werden aangebracht. In beide gevallen wordt hierdoor zijn
bevoegdheid uitgeput:
- Indien 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 artikel 48/3 en artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet. Dit betekent dat de gemachtigde van de minister 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 de Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen deze asielaanvraag niet aan een onderzoek ten gronde, in de
zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal onderwerpen.

2.7. De gemachtigde van de minister onderzoekt in het kader van artikel 51/8 van de
Vreemdelingenwet dus of de vreemdeling “nieuwe gegevens” heeft aangebracht. In tegen-
stelling tot wat verzoeker in zijn middel aanvoert, is het geenszins tegenstrijdig dat een nieuw
element niet als “nieuw gegeven” in de zin van voormeld wetsartikel wordt beschouwd. Enkel
wanneer dit nieuwe element betrekking heeft op feiten of situaties die zich hebben voorge-
daan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen
en blijk geeft van ernstige aanwijzingen van een gegronde vrees voor vervolging in de zin
van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of een
reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, is er
immers sprake van een “nieuw gegeven”.

2.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ter ondersteuning van zijn zevende
asielaanvraag bij zijn verhoor van 15 januari 2009 volgende documenten heeft voorgelegd
en hierover het volgende verklaarde:

“- Ik heb kopies van documenten (2pgs) en ik ben nog aan het wachten totdat de originele
documenten zouden toekomen. Het zijn kopies van 2 arrestatiebevelen. Het eerste is
uitgevaardigd op 12.06.2004 en het tweede op 15.12.2008. Ze zijn allebei getekend door een
rechter (O.M.B.). Mijn vader heeft deze 2 arrestatiebevelen zelf in ontvangst genomen. Bij de
laatste huiszoeking door de politie in ons huis verzette mijn vader zich tegen de huiszoeking en
vroeg of de politie daar een toestemming voor had. Na de huiszoeking werd mijn vader
meegenomen naar het politiekantoor Azadi waar hij het arrestatiebevel, uitgevaardigd door de
rechter, in ontvangst nam. Ik heb deze documenten per email gekregen in het opvangcentrum.
In 1997 behaalde ik mijn diploma Elektriciteit (Huizenelectriciteit) en ik solliciteerde verschillende
keren bij de overheid. Ik werd niet in dienst genomen omdat ik geen lid was van één of een
andere politieke machtspartij. Ze vroegen me om lid te worden van de KDP maar ik weigerde. In
2002 kreeg ik een aantal leden van de KDP over de vloer in mijn winkel. Ze kochten
electronische en electriciteitsbenodigheden in mijn zaak zonder de rekening te betalen. Waarop
ik een ruzie had met hen. Sindsdien werd ik geviseerd door de machtspartij KDP, Op het
offerfeest van 2004 werden er aanslagen gepleegd tegen de kantoren van de machtspartij KDP
en PUK. Ik werd beschuldigd van de aanslagen beraamd te hebben en dat staat in de
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arrestatiebevelen die op mijn naam uitgevaardigd zijn. Aan de hand van deze beschuldigingen
word ik ofwel opgesloten of geëxecuteerd bij mijn terugkeer naar Irak. Ik heb enkel en alleen
nog contact met mijn vader.
Bij mijn 1ste asielaanvraag eisten ze identiteitsdocumenten. Ik had toen een kopie van mijn
nationaliteitsbewijs voorgelegd maar daar werd geen rekening mee gehouden. Ik vroeg aan mijn
familie om mijn origineel nationaliteitsbewijs en mijn schooldiploma naar mij op te sturen. Mijn
familie heeft deze 2 documenten per post opgestuurd maar ik heb deze nooit ontvang, ze zijn
zoek geraakt. Het probleem is dat de asielinstanties het originele document eisen. Ik kan dat
nationaliteitsbewijs niet voorleggen omdat het verloren is. Ik heb wel mijn IK voorgelegd maar
dat werd als vals beschouwd. Een kennis genaamd, (Z.M.S.), deed een aangifte van verlies bij
de politie van Arbil. Ik heb dit document en de vertaling de vorige keer voorgelegd. Ik weet niet
wat ik dit geval moet doen. Een origineel document wordt als vals beschouwd en een verloren
document wordt geëist.
Mijn vraag is nu aan de asielinstanties :
hoe stellen zij vast dat mijn IK vals is? Ik vermoed dat ik geviseerd word omdat ik een Koerd ben
en afkomst van Arbil ben. Maar ik kan niks tegen mijn aflçomst doen. Ik heb hier de waarheid
verteld maar toch werd ik daarvoor gestraft.
Wilt u nog iets toevoegen aan uw verklaring?
Hoewel ik een Koerd ben blijf ik een Irakees. Gelieve met mijn Iraakse nationaliteit rekening te
houden. En mij niet te discrimineren. Ik kan niet terugkeren naar Irak omdat ik daar zware
problemen heb. Als ik dat kon dan had ik dat al lang gedaan. Gelieve mijn asielaanvraag
opnieuw grondig te bestuderen en gunstig te beslissen want anders kan ik nergens naartoe
gaan.”

2.9. De vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker kopies heeft overgemaakt van
arrestatiebevelen vindt steun in het administratief dossier. Verzoeker betwist ook niet dat hij
enkel kopies heeft overgemaakt. Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet laat weliswaar de
Dienst Vreemdelingenzaken 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). 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. Bovendien is het oordeel van de
gemachtigde dat een kopie niet toelaat de echtheid ervan 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). Met zijn
betoog toont verzoeker niet aan dat de kopies van de twee arrestatiebevelen als nieuwe
gegevens in de zin van het door verzoeker geschonden geachte wetsartikel dienen te
worden beschouwd.

2.10. Zoals verwerende partij terecht opmerkt, kan van het bestuur niet verwacht worden dat
het zijn beslissing uitstelt totdat verzoeker, die zelf het initiatief neemt om een zevende
asielaanvraag in te dienen op basis van kopies van arrestatiebevelen, de originele stukken in
zijn bezit krijgt. Het staat verzoeker vrij om op basis van de originele arrestatiebevelen een
achtste asielaanvraag in te dienen. Verzoeker toont niet aan dat door het treffen van een
beslissing inzake de door verzoeker voorgelegde kopies van arrestatiebevelen, artikel 51/8
van de Vreemdelingenwet geschonden werd.

Het enige middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend en
negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. EKKA.


