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 nr. 105 082 van 14 juni 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 februari 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 8 januari 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding houdende de 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VROMBAUT, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, 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 diende op 8 augustus 2011 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden.  

Op 14 mei 2012 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij 

arrest nr. 89.917 van 16 oktober 2012. 

 

1.2. Op 30 oktober 2012 diende de verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

Op 8 januari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende de weigering tot 
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inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 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 S.N. 

(…) 

en van nationaliteit te zijn : Afghanistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 30.10.2012 (2) 

 

Overwegende dat de betrokkene op 08.08.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 19.10.2012 

werd afgesloten met een beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' 

vanwege de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RW); overwegende dat de betrokkene op 

30.10.2012 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat de betrokkene niet is teruggekeerd 

naar zijn land van herkomst; overwegende dat de betrokkene een getuigenis van het dorpshoofd, 

dorpsgenoten en persoon van de moskee, zonder datumvermelding, 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 de betrokkene reeds tijdens de behandeling van 

zijn eerste asielaanvraag een originele brief neerlegde waarin zijn problemen door de dorpsouderen en 

vertegenwoordigers in het districtshuis worden bevestigd en niettemin werd zijn asielaanvraag negatief 

afgesloten; overwegende dat de betrokkene een verklaringen van het politiecommissariaat, dd. 

09.07.2012, 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 de betrokkene een enveloppe naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te 

worden dat dit document aantoont dat betrokkene een verzending heeft gehad maar nergens een 

verwijzing bevat naar de inhoud van de verzending; overwegende dat de betrokkene bij zijn huidige 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 51/8 en 62 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). Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“In de bestreden beslissing weigering inoverwegingname wordt in toepassing van artikel 51/8 Vw. 

geweigerd de (tweede) asielaanvraag in overweging te nemen zeggende dat de betrokkene geen 

nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat hem betreft, geen ernstige aanwijzingen zijn van 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 (stuk 1 ). 

Artikel 51/8 Vw. kent aan de Minister of zijn gemachtigde de bevoegdheid toe om een asielaanvraag niet 

in aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling geen 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 Vw., of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 Vw. 

In de bestreden beslissing worden volgende elementen besproken die door verzoeker werden 

aangehaald en die niet werden aanvaard als nieuw gegeven, met name: 

Getuigenis van het dorpshoofd, dorpsgenoten en persoon van de moskee; 
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Verklaring politiecommissariaat; 

Enveloppe; 

Verzoeker staaft met deze getuigenis en verklaring dat het gezin van verzoeker effectief problemen had 

met de taliban. Zowel de verklaring van het politiecommissariaat als de getuigenis van het dorpshoofd, 

dorpsgenoten en persoon van de moskee verklaren dit. 

Het feit dat deze documenten de problemen met de taliban aankaarten, ondersteunt het asielrelaas van 

verzoeker, met name dat hij en zijn gezin bedreigd werden door de taliban, met alle gevolgen vandien. 

Zodra er één nieuw gegeven wordt voorgelegd kan niet langer rechtgeldig beslist worden tot niet-

inoverwegingname in toepassing van artikel 51/8 Vw. 

Deze documenten worden in de bestreden beslissing verworpen als volgt: 

"overwegende dat de betrokkene een getuigenis van het dorpshoofd, dorpsgenoten en persoon van de 

moskee, zonder datumvermelding, 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 de betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag 

een originele brief neerlegde waarin zijn problemen door de dorpsouderen en vertegenwoorigers in het 

districtshuis worden bevestigd en niettemin werd zijn asielaanvrag negatief afgesloten; overwegende dat 

de betrokkene een verklaringen van het politiecommissariaat dd. 09.07.2012, 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 de betrokkene een 

enveloppe naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te worden dat dit document aantoont dat 

betrokkene een verzending heeft gehad maar nergens een verwijzing bevat naar de inhoud van de 

verzending; overwegende dat de betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens 

aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de 

vorige asielaanvraag 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." 

Er wordt tevens op gewezen dat bij arrest van 27 november 2002 de Raad van State reeds oordeelde 

dat het bestaan van een 'nieuw element' niet beperkt is tot feiten en situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste procedurestap, maar ook kan bestaan uit een nieuw bewijs van een vroegere 

situatie. (R.v.St. nr. 113.002 van 27 november 2002, T.Vreemd. 2003, 126; zie ook VAN HEULE, D., « 

Bonitha en de Witte Pater: over nieuwe bewijzen in de asielprocedure», noot onder R.v.St. nr. 113.002 

van 27 november 2002, T.Vreemd. 2003, 129) 

De bestreden beslissing schendt artikel 51/8 Vw door te stellen dat er geen nieuwe documenten werden 

voorgelegd.   

Ten eerste mag de DVZ, conform artikel 51/8 Vw., enkel nagaan of het voorgelegde document een 

nieuw document betreft. Bijgevolg moet de DVZ in zijn beslissing aantonen/bewijzen dat verzoeker geen 

nieuwe documenten heeft voorgelegd. De DVZ bewijst niet dat verzoeker deze documenten pas na het 

afsluiten van de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft verkregen. De DVZ 

stelt enkel dat één van de neergelegde documenten dateert van 9 juli 2012 en dat het andere document 

geen datumvermelding heeft. Hieruit leidt de DVZ af dat verzoeker deze documenten voorheen kon 

indienen, temeer omdat de enveloppe waarin de documenten werden toegestuurd, volgens de DVZ, 

enkel een verzending zou bewijzen maar niet wat verzonden werd. Hierdoor verlegt de DVZ de 

bewijslast naar verzoeker zodat hij zelf zou moeten aantonen wanneer hij deze documenten verkregen 

heeft en dat het dus nieuwe documenten betreft, terwijl het de Dienst Vreemdelingenzaken is die deze 

bewijslast heeft, aangezien zij in haar weigeringsbeslissing net zelf moet aantonen dat verzoeker geen 

nieuwe documenten heeft voorgelegd, quod non. Bijgevolg maakt het verleggen van de bewijslast naar 

verzoeker een schending uit van artikel 51/8 Vw. die stelt dat het de DVZ is die moet nagaan of een 

nieuw document werd voorgelegd. 

Ten tweede heeft de DVZ de waarde en de gegrondheid van de tweede brief van het dorpshoofd, de 

dorpsgenoten en een persoon van de moskee onderzocht door te stellen dat er reeds een verklaring van 

dorpsouderen in de eerste asielprocedure werd neergelegd, maar er toch een negatief werd bevonden. 

Zoals reeds vermeld mag de DVZ enkel ,conform artikel 51/8 Vw., nagaan of het document een nieuw 

document is en mag zij niet ten gronde oordelen. 

Als verwerende partij al toegestaan zou zijn om de geloofwaardigheid of de waarde van bepaalde 

elementen te onderzoeken, quod non, dan zal het hoogstens een marginale toetsing zijn, waarbij 

verwerende partij nieuwe gegevens kan verwerpen wanneer zij prima facie onwaar of ongeloofwaardig 

zijn. De vraag daarentegen of deze bewezen zijn, dient het voorwerp uit te maken van een onderzoek 

ten gronde bij het commissariaat-generaal. 
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Trouwens, zelfs terloops de procedure bij het CGVS kan niet worden volgehouden dat de asielzoeker 

het objectieve bewijs moet leveren van alles wat hij aanvoert, wel dat hij een coherent, niet-tegenstrijdig 

en geloofwaardig relaas moet vertellen. 

Dit geldt des te meer nu artikel 57/7ter Vw. (ingevoerd door artikel 30 van de wet op de diverse 

bepalingen tot omzetting van artikel 4§4 Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG de nuancering van de bewijslast 

in hoofde van de asielzoeker wettelijk heeft verankerd. 

* 

* * 

De aangevoerde gegevens dienen dus ongetwijfeld als een nieuw element te worden beschouwd (zie 

ook VAN HEULE, D., « Bonitha en de Witte Pater : over nieuwe bewijzen in de asielprocedure», noot 

onder R.v.St. nr. 113.002 van 27 november 2002, T.Vreemd. 2003, 129). 

De gemachtigde van de Minister had dan ook enkel kunnen besluiten tot verder onderzoek ten gronde, 

doch er werd ten onrechte toepassing gemaakt van artikel 51/8 Vreemdelingenwet. 

Huidig middel is dan ook ernstig en gegrond.” 

 

2.2. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

verplicht 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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief aangeeft op grond 

waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt, met verwijzing naar 

de rechtsgrond van de bestreden beslissing, met name artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

vastgesteld, na een bespreking van de zogenaamde nieuwe elementen die verzoeker heeft 

aangebracht, dat verzoeker geen nieuwe gegevens aanbrengt die betrekking hebben op feiten of 

gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij 

deze naar voren hadden kunnen brengen, waaruit zou blijken 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. 

 

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

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

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

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond door verzoeker. 

 

2.3. In wezen voert verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht aan. De Raad 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing geen beslissing is waarin de tweede asielaanvraag van 

verzoeker inhoudelijk behandeld wordt, maar een beslissing van weigering tot inoverwegingname van 

een asielaanvraag, genomen op grond van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, zoals ook 

uitdrukkelijk in de bestreden beslissing wordt aangegeven.  

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het kader van de 

aangevoerde schending van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet gelet op de vaststelling dat de 

bestreden beslissing werd genomen in toepassing van desbetreffend artikel 

 

2.4. Artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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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.” 

 

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. 

 

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

51/8 van de Vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. In 

beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

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

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

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

onderwerpen aan een onderzoek in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit 

betekent dat de gemachtigde van de staatssecretaris zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de 

voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij hiervoor niet 

bevoegd is. 

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

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

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

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

 

2.6. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn 

tweede asielaanvraag volgende documenten heeft overgemaakt: getuigenis van het dorpshoofd, 

dorpsgenoten en persoon van de moskee, een verklaring van het politiecommissariaat en een 

enveloppe. 

 

Verzoeker stelt dat zodra er één nieuw gegeven wordt voorgelegd, er niet langer rechtsgeldig beslist kan 

worden tot niet-inoverwegingname in toepassing van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad wijst erop dat het begrip “nieuw gegeven” niet omvat dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd 

ter beoordeling aan de commissaris-generaal automatisch als nieuw dient te worden beschouwd. 

Documenten die een verzoeker in het kader van een herhaalde asielaanvraag aanbrengt, kunnen 

weliswaar “nieuw” zijn in die zin dat ze nog niet eerder ter kennis werden gebracht van de gemachtigde 

van de staatssecretaris, maar verzoeker dient aan te tonen dat ze betrekking hebben op feiten of 

situaties die zich hebben voorgedaan na de afwijzing van zijn eerdere asielaanvraag (RvS 13 april 2005, 

nr. 143.020). Immers, het loutere feit dat een verzoeker gegevens niet kon aanbrengen noch vermelden 

in zijn vorige asielprocedure is onvoldoende om aan te nemen dat het een nieuw gegeven is in de zin 

van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet (RvS 3 mei 2001, nr. 95.156). 

 

2.7. De Raad benadrukt, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, dat de bewijslast inzake het 

aantonen van het nieuwe karakter van een gegeven niet bij de verwerende partij ligt maar bij de 

verzoekende partij.  

De Raad stelt vast dat omtrent de voorgelegde getuigenissen, het attest van het politiecommissariaat en 

de enveloppe als volgt wordt gemotiveerd: 

“overwegende dat de betrokkene een getuigenis van het dorpshoofd, dorpsgenoten en persoon van de 

moskee, zonder datumvermelding, waarbij dient opgemerkt te worden dat de betrokkene reeds de 
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mogelijkheid had om dit document tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag naar voren te 

brengen; overwegende dat de betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag 

een originele brief neerlegde waarin zijn problemen door de dorpsouderen en vertegenwoordigers in het 

districtshuis worden bevestigd en niettemin werd zijn asielaanvraag negatief afgesloten; overwegende 

dat de betrokkene een verklaringen van het politiecommissariaat, dd. 09.07.2012, 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 de 

betrokkene een enveloppe naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te worden dat dit document 

aantoont dat betrokkene een verzending heeft gehad maar nergens een verwijzing bevat naar de inhoud 

van de verzending;” 

  

De voorgelegde getuigenissen van het dorpshoofd, de dorpsgenoten en de persoon van de moskee zijn 

ongedateerd, wat steun vindt in het administratief dossier. Het attest van het politiecommissariaat 

dateert van 2 juni 2012 zodat verzoeker het derhalve had kunnen aanvoeren tijdens de in punt 1.1. 

vermelde procedure bij de Raad. De enveloppe bevat nergens een verwijzing naar de inhoud ervan, wat 

steun vindt in het administratief dossier.  

 

De Raad stelt vast verzoeker nalaat uiteen te zetten waarom hij deze stukken niet eerder had kunnen 

aanbrengen. Verzoeker toont aldus niet aan dat de documenten (getuigenissen uit dorp en moskee, 

verklaring politie commissariaat) die hij voorlegde n.a.v. zijn tweede asielaanvraag, een nieuw karakter 

hebben. Voorts weerlegt de verzoeker niet dat de voorgelegde enveloppe geen verwijzing bevat naar de 

inhoud.  

In het licht van deze elementen, komt de vaststelling van de gemachtigde dat de verzoeker de 

mogelijkheid had om voornoemde documenten tijdens de behandeling van de eerste asielaanvraag naar 

voren te brengen, de Raad dan ook niet onzorgvuldig noch kennelijk onredelijk voor.  

Nu verzoeker er niet in slaagt om aan te tonen dat de voorgelegde documenten een nieuw karakter 

hebben, slaagt hij er ook niet in aan om te tonen dat ze betrekking hebben op feiten of situaties die zich 

hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen 

aanbrengen. 

 

2.8. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet sluit niet uit dat de bewijswaarde van de aangebrachte 

elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 november 2002, nr. 112.420). Deze bepaling 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 het Verdrag van Genève, zoals bepaald 

in artikel 48/3, 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. Daar de nieuwe gegevens 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, kan de gemachtigde, teneinde te kunnen besluiten tot het al dan niet aanwezig zijn 

van “nieuwe gegevens”, de aangehaalde gegevens toetsen aan de voorgaande asielprocedures van 

verzoeker en het relaas dat hij aldaar naar voor heeft gebracht en tevens de relevantie van de 

aangehaalde gegevens nagaan. Bij het onderzoek van de relevantie van de als nieuw aangehaalde 

elementen kunnen de motieven van de verwerping van de eerdere asielaanvraag immers van 

doorslaggevend belang zijn. (RvV 26 maart 2013, nr. 222.996) 

 

2.9. In het arrest nr. 89.917 van 16 oktober 2012 heeft de Raad geoordeeld: “De Raad hecht geen 

geloof aan verzoekers asielrelaas. De commissaris-generaal heeft immers terecht geoordeeld dat de 

verklaringen die verzoeker tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal heeft afgelegd niet 

overeenstemmen met de verklaringen die hij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft afgelegd en met de 

bewijsstukken die hij heeft neergelegd. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift geen verklaring voor zijn 

tegenstrijdige verklaringen. Het feit dat verzoeker analfabeet is neemt niet weg dat de bewijsstukken de 

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas ondermijnen. Het blijft immers een feit dat de Afghaanse 

autoriteiten een andere versie van de feiten geven dan verzoeker. De nieuwe stukken die verzoeker 

heeft neergelegd kunnen aan deze vaststellingen niets veranderen. Het feit dat verzoeker nu stukken 

neerlegt die wel overeenkomen met zijn verklaringen duidt erop dat deze stukken op zijn vraag zijn 

opgesteld of niet echt zijn.” 

Waar verzoeker betoogt dat hij met deze documenten staaft dat zijn gezin effectief problemen had met 

de Taliban en dat deze zijn asielrelaas ondersteunen, waar verzoeker voorts betoogt dat het bestaan 

van een nieuw element niet is beperkt tot feiten en situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste 

procedurestap, maar ook kan bestaan uit een nieuw bewijs van een vroegere situatie, weerlegt hij niet 
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het motief in de bestreden beslissing dat “betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste 

asielaanvraag een originele brief neerlegde waarin zijn problemen door de dorpsouderen en 

vertegenwoordigers in het districtshuis worden bevestigd en niettemin werd zijn asielaanvraag negatief 

afgesloten;” 

 

Waar verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad van State, dient er op te worden gewezen dat elke 

zaak individueel beoordeeld wordt. Verzoeker blijft in gebreke om in concreto aan te tonen dat de 

feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door hem geciteerde rechtspraak identiek zijn aan 

deze in voorliggende zaak, zodat in casu dezelfde conclusie zou moeten worden getrokken.  

 

2.10. Inzoverre verzoeker verwijst naar artikel 57/7/ter van de Vreemdelingenwet en de gedeelde 

bewijslast, dat enkel van toepassing is op de procedure voor het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen, merkt de Raad op dat dit de motivering van de bestreden beslissing niet 

onderuit kan halen. Bovendien gaat dit betoog voorbij aan de finaliteit van de procedure in het licht van 

artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet en de bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris 

in dit verband.  

 

2.11. In het licht van wat voorafgaat maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde op een 

onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet heeft geoordeeld dat “betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag bijgevolg geen 

nieuwe gegevens aanbrengt 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.” 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 


