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 nr. 105 914 van 26 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 18 april 2013 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris van 4 april 2013 houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag en van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 14 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat J. BATS en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 maart 2013 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 4 april 2013 besliste de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding tot weigering tot in overwegingname van verzoekers tweede asielaanvraag (bijlage 

13quater). Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Op 4 april 2013 werd aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 
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“12.  Schending van artikel 51/8 Vw dat bepaalt dat de Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen om de 

nieuwe asielaanvraag niet in aanmerking te nemen “wanneer 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". 

13. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken de nieuwe asielaanvraag van Verzoeker weigert in 

overweging te nemen; De Dienst Vreemdelingenzaken baseerde haar beslissing onder meer op de 

volgende overwegingen: “[overwegende dat de betrokkene een kopie van een FIR [First Information 

Report, “Politieverslag"] met een vertaling naar het Engels naar voren brengt over de moord op een 

advokaat waarbij hij beweert dat deze advokaat zijn advokaat was waarbij opgemerkt moet worden dat 

de betrokkene niet genoemd wordt in de FIR, dat de FIR enkel is wat hij is, een aanwijzing dat een 

advokaat werd gedood zonder enig verband met de betrokkene. Overwegende dat de betrokkene 

eveneens diverse artikels, zowel krantenartikels als internetartikels naar voren brengt over de moord op 

deze advokaat waarbij opgemerkt moet worden dat deze zaak enkel is wat hij is, een advokaat werd 

kennelijk gedood in het land van herkomst van de betrokkene, dat de bewering van de betrokkene dat 

dit betrekking heeft op hem loutere en gemakkelijke beweringen zijn van de betrokkene, zonder enig 

verband". De Dienst Vreemdelingenzaken besloot dientengevolge dat “de [verzoeker] 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 door artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980". 

14. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken daarom besliste dat het de nieuwe asielaanvraag niet in 

overweging kon nemen. 

15. Terwijl, eerste onderdeel, de Dienst Vreemdelingenzaken haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 

51/8 Vw er enkel toe beperkt was om de nieuwheid van een gegeven te beoordelen; Uit de rechtspraak 

van de Raad van State blijkt inderdaad dat de Dienst Vreemdelingenzaken in de fase van 

inoverwegingneming van een nieuwe asielaanvraag enkel kan bepalen of er nieuwe gegevens zijn in de 

zin van artikel 51/8 Vw. Dit betekent dat de aangevoerde feiten betrekking moeten hebben op feiten die 

zich pas na de vorige procedure hebben voorgedaan, dan wel een nieuw bewijs leveren van een 

vroegere situatie. De Dienst Vreemdelingenzaken is daarentegen niet bevoegd om uitspraak te doen of 

deze nieuwe gegevens al dan niet aantonen of er effectief sprake is van een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade . Ingeval uw Raad toch zou oordelen dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken kan weigeren om een nieuwe asielaanvraag in aanmerking te nemen wanneer de 

nieuwe gegevens geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aantonen, 

dan miskent uw Raad haar beperkte beoordelingsbevoegdheid en schendt het artikel 51/8 Vw. Dit 

principe wordt eveneens bevestigd in de rechtsleer : “[d]e minister of de gemachtigde kunnen enkele 

nagaan of de asielzoeker nieuwe gegevens aanbrengt dat er ernstige aanwijzingen bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging. Van zodra een nieuwe gegeven, dat nog niet in de laatste stap van de 

vorige procedure kon worden aangehaald, door de vreemdeling wordt aangebracht, zal de verklaring in 

aanmerking moeten worden genomen en een beslissing moeten worden genomen over de 

ontvankelijkheid. (...) de Minister of de gemachtigde [mag daarbij] niet overgaan tot de beoordeling van 

de vraag of die aanwijzingen de uitgedrukte vrees (en derhalve de asielaanvraag ook kunnen gronden”. 

De betekenis over wat een “nieuw gegeven” precies inhoudt, wordt bovendien vrij soepel ingevuld . 

16. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken aldus slechts over een marginale controlebevoegdheid beschikt 

die zich ertoe beperkt om de nieuwheid van de aangevoerde gegevens na te gaan. De uitspraak ten 

gronde over de aangevoerde gegevens komt daarentegen uitsluitend toe aan het Commissariaat-

Generaal van de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

17. Dat verzoeker zich in casu wel degelijk heeft beroepen op nieuwe gegevens in de zin van artikel 

51/8 Vw. De heer SSAR, die als advocaat de familiebelangen verdedigde in de rechtszaak over de 

aanslag in S, werd immers pas op 19 oktober 2012 vermoord (supra randnummer 6). Dit is bijna vier 

maanden na het negatieve arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 26 juni 2012 tot 

afwijzing van de eerste asielaanvraag van verzoeker. 

Aangezien de nieuwheid van de aangevoerde gegevens hiermee op onbetwistbare wijze vaststaat, 

diende de Dienst Vreemdelingenzaken zich ertoe te beperken om de nieuwe asielaanvraag van 

verzoeker ontvankelijk te verklaren. 

18. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken, door te oordelen dat “de FIR enkel is wat hij is, een aanwijzing 

dat een advokaat werd gedood zonder enig verband met de betrokkene", en dat “de bewering van de 

betrokkene dat [de moord op de advocaat] betrekking heeft op hem loutere en gemakkelijke beweringen 

zijn van de betrokkene, zonder enig verband', haar beoordelingsbevoegdheid echter heeft 
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overschreden. Op basis van deze overwegingen besloot de Dienst Vreemdelingenzaken immers dat de 

aangevoerde gegevens geen ernstige aanwijzingen bevatten van een gegronde vrees voor vervolging of 

voor een reëel risico op ernstige schade. Deze beslissing vormt reeds een beoordeling ten gronde van 

de aangevoerde gegevens, ook al komt deze bevoegdheid uitsluitend toe aan het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (supra randnummer 15, geciteerde rechtspraak Raad 

van State). De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken schendt bijgevolg artikel 51/8 Vw. 

Bovendien gaat de Dienst Vreemdelingenzaken in haar overwegingen eenvoudigweg voorbij aan de 

officiële verklaring van de heer SSAR, waaruit nochtans ontegensprekelijk blijkt dat de moord op de 

advocaat wel degelijk verband houdt met de verzoeker (stuk 6). Dat het eerste onderdeel van het eerste 

middel ernstig is. 

20. Terwijl, tweede onderdeel, de Dienst Vreemdelingenzaken op grond van artikel 62 Vw verplicht is 

om administratieve beslissingen met individuele draagwijdte met redenen te omkleden. Deze 

verplichting vloeit eveneens voort uit de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen. Deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen niet alleen formeel moeten worden 

gemotiveerd, maar tevens dat de motivering “afdoende” moet zijn, d.w.z. dat zij "de juridische en 

feitelijke overwegingen vermeldt die aan de beslissing ten grondslag liggen” (artikel 3). 

21. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken in casu enkel overweegt dat “de FIR enkel is wat hij is" en dat zij 

bij de krantenartikels enkel opmerkt dat “deze zaak is wat hij is". Deze overwegingen komen neer op 

een volstrekt onjuiste cirkelredenering. De Dienst Vreemdelingenzaken beperkt zich immers tot een 

manifest non-argument, zonder dat zij verder motiveert waarom deze stukken precies onvoldoende 

bewijs zouden leveren van het standpunt van verzoeker. 

22. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar motiveringsverplichting bijgevolg onmiskenbaar heeft 

geschonden, zodat haar beslissing ook op dit punt moet worden vernietigd. 

23. Dat het tweede onderdeel van het eerste middel bijgevolg eveneens ernstig is.” 

 

2.2. De Raad merkt op dat de kritiek van verzoeker enkel gericht is tegen de eerste bestreden beslissing 

en niet tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, 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. 

 

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

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

In toepassing van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing 

werd genomen, moet een tweede of volgende asielaanvraag steunen "op nieuwe elementen, welke 

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

waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen", alsook dat "de Minister of diens gemachtigde kan 

beslissen de verklaring niet in aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde 

verklaring heeft afgelegd [...] en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige 

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging" in de zin van de Vluchtelingenconventie 

“of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade” zoals bepaald in artikel 48/4. 

 

Verzoekers enige kritiek bestaat eruit dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn 

beoordelingsbevoegdheid zou hebben miskend, doordat ook de bewijskracht van de aangebrachte 

gegevens werd onderzocht. Gezien advocaat SSAR werd vermoord na de laatste fase van verzoekers 

asielprocedure, was de gemachtigde van de staatssecretaris, naar oordeel van verzoeker, verplicht de 

asielaanvraag in overweging te nemen. Er zou ook voorbijgegaan zijn aan een officiële verklaring van 

deze advocaat. 

 

De Raad wijst op de motieven van de bestreden beslissing hierover: 
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“Overwegende dat de betrokkene een kopie van een FIR met een vertaling naar het Engels naar voren 

brengt over de moord op een advokaat waarbij hij beweert dat deze advokaat zijn advokaat was waarbij 

opgemerkt moet worden dat de betrokkene niet genoemd wordt in de EIR, dat de FIR enkel is wat hij is, 

aan aanwijzing dat een advokaat werd gedood zonder enig verband met de betrokkene. Overwegende 

dat de betrokkene eveneens diverse artikels, zowel krantenartikels als internetartikels naar voren brengt 

over de moord op deze advokaat waarbij opgemerkt moet worden dat deze zaak enkel is wat hij is, een 

advokaat werd kennelijk gedood in het land van herkomst van de betrokkene, dat de bewering van de 

betrokkene dat dit betrekking heeft op hem loutere en gemakkelijke beweringen zijn van de betrokkene, 

zonder enig verband.” 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om te oordelen dat 

verklaringen met betrekking tot de moord van een advocaat, zonder dat wordt aangetoond dat deze 

moord enig verband houdt met de situatie van verzoeker, niet van aard zijn ernstige aanwijzingen uit te 

maken voor het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging. 

 

In de mate dat verzoeker verwijst naar een verklaring van de heer SSAR van 28 maart 2012, dient 

vastgesteld dat deze verklaring door verzoeker niet werd voorgelegd als nieuw gegeven ter 

ondersteuning van zijn tweede asielaanvraag. 

 

Verzoekers kritiek is niet van aard afbreuk te doen aan de terechte vaststelling dat verzoeker er op geen 

enkele wijze in slaagt aannemelijk te maken dat de moord op de heer SSAR in direct verband staat met 

zijn persoon. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris kan nagaan of door het aanvoeren van nieuwe elementen de 

verzoeker effectief nieuwe gegevens aanbrengt in verhouding tot een eerdere asielaanvraag. De 

gemachtigde van de staatssecretaris kan bij die beoordeling van nieuw aangevoerde gegevens nagaan 

of de aangevoerde gegevens “nieuw ’ zijn in de zin zij van aard zijn om tot een andere beslissing te 

kunnen komen dan de weigering van een eerdere asielaanvraag (RvS 7 maart 2012, nr. 8200 (c); RvS 

17 mei 2010, nr. 5 672 (c)).  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing is ingegaan op de elementen die 

verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag als nieuwe elementen heeft aangebracht, maar dat zij besluit 

dat hij “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 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 15.12.1980” en de betrokken aanvraag derhalve 

niet in overweging neemt. 

 

Waar verzoeker stelt dat het volledig onder de bevoegdheid van het CGVS valt om het aangevoerde 

bewijs te beoordelen, wijst de Raad erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris zich in de 

bestreden beslissing ook niet inhoudelijk uitspreekt over de asielaanvraag van verzoeker en het al dan 

niet toekennen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus, maar dat hij zich, in het 

kader van zijn bevoegdheid overeenkomstig artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, ertoe beperkt te 

beslissen om de tweede asielaanvraag niet in aanmerking te nemen, na te hebben vastgesteld dat het 

niet de eerste asielaanvraag van verzoeker betreft en dat geen nieuwe elementen in de zin van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet naar voren werden gebracht.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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: 
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Enig artikel 

 

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

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


