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 nr. 106 647 van 12 juli 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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 11 maart 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 7 februari 2013 houdende de 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 

 

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 30 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. BRIJS, die loco advocaat Franz GELEYN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat Edda MATTERNE die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 9 januari 2012 een eerste asielaanvraag. Het verslag HIT-EURODAC toonde 

aan dat verzoeksters vingerafdrukken op 8 december 2010 in Nederland werden afgenomen. Het 

Bestuur richtte een overnameverzoek aan de Nederlandse autoriteiten, die op 12 januari 2012 

antwoordden dat zij niet verzoekster niet terug namen. Verzoekster diende op 24 december 2010, in 

Nederland, een asielaanvraag in die echter op 4 januari 2011 werd afgewezen. Zij diende hiertegen een 

beroep in bij de Rechtbank te Den Haag die op 24 januari 2011 het beroep ongegrond verklaarde. Zij 

stelde op 31 januari 2011 een hoger beroep in bij de Raad van State die op 23 februari 2011 dit hoger 

beroep ongegrond verklaarde. Zij werd op 7 april 2011 naar Irak gerepatrieerd. Op 7 mei 2012 weigerde 

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen haar de vluchtelingenstatus evenals 

de subsidiaire bescherming. Zij diende hiertegen beroep in bij de Raad. Het Bestuur beval haar op 1 juni 

2012, onder een bijlage 13quinquies, het grondgebied te verlaten. Zij diende hiertegen een 

verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de Raad. Bij arrest met nummer X van 7 december 2012 

verwierp de Raad dit beroep tot nietigverklaring. Bij arrest met nummer Xvan 15 januari 2013 bevestigde 
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de Raad de weigeringsbeslissing van het CGVS. Zij werd op 21 januari 2013, onder een bijlage 

13quinquies, bevolen het grondgebied te verlaten. Op 5 februari 2013 diende zij een tweede 

asielaanvraag in. Het Bestuur weigerde, op 7 februari 2013, onder een bijlage 13quater, haar tweede 

asielaanvraag in overweging te nemen. 

Het betreft de bestreden beslissing. 

 

“Overwegende dat betrokkene op 09/01/2012 een eerste asielaanvraag indiende die op 17/01/2013 

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 05/02/2013 een tweede asielaanvraag indiende en verklaarde niet te zijn teruggekeerd naar haar 

land van herkomst Overwegende dat betrokkene in het kader van haar huidige asielaanvraag volgende 

documenten voorlegt : kopie beslissing dienst Religieuze zaken ivm hoederecht, kopie verstotingbrief 

stam, kopie volmacht schoonvader, kopie volmacht dat betrokkene aan haar moeder geeft, kopie 

arrestatiebevel op naam betrokkene. Overwegende dat het hier telkens om een kopie gaat die geen 

enkele bewijswaarde heeft daar de authenticiteit van het document niet kan worden nagegaan. 

Overwegende dat betrokkene verder nog het verzendingsbewijs voorlegt waarmee de documenten 

zouden zijn overgemaakt. Overwegende dat het verzendingsbewijs niet meer is dan het is, namelijk een 

bewijs van verzending dat op zich geen bewijskrachtig document is. Overwegende dat betrokkene 

bovendien reeds tijdens de procedure van de vorige asielaanvraag melding maakte van haar vrees dat 

haar kinderen door haar schoonvader zouden ontvoerd worden. Overwegende dat betrokkene geen 

nieuwe elementen aanbrengt die betrekking hebben op feiten en gebeurtenissen die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure. Overwegende dat betrokkene geen nieuwe 

gegevens naar voor brengt dat er, wat haar 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. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“Enig middel genomen uit de schending van artikel 51/8, eerste alinea, van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, schending van artikel 3 van het europees Verdrag van de Rechten van de Mens, 

schending van het beginsel van behoorlijk bestuur van redelijkheid en proportionaliteit, schending van 

het beginel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid, schending van de artikelen 48/3, 48/4 et 62 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, schending van artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 

1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van het algemeen 

beginsel van formele motivering van bestuurshandelingen, en wegens kennelijke beoordelingsfout in 

hoofde van de administratie; 

EERSTE ONDERDEEL: 

Overwegende dat het past eerst te herinneren aan het voorschrift van artikel 51/8, 1e alinea, van de wet 

van 15 december 1980 voornoemd dat voorziet : « De Minister of diens gemachtigde kan beslissen de 

verklaring 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. » ; Overwegende dat 

Uw Jurisdictie in talrijke arresten heeft herhaald dat (…). Dat men, in casu, vaststelt dat, tussen de 

documenten die verzoekster heeft bijgebracht bij haar tweede asielaanvraag, er met name twee 

documenten zijn die gedateerd zijn na het einde van de eerste asielprocedure; Dat deze documenten 

rechtstreeks betrekking hebben op de kwestie van het weghalen van de kinderen van verzoekster door 

haar schoonvader; Dat inderdaad, ingevolge eenzijdige handelingen van deze laatste, een beslissing 

werd genomen die verzoekster haar recht op voogdij ontneemt en vervolgens een aanhoudingsbevel 

werd uitgevaardigd tegen verzoekster; Dat het aldus documenten betreft die nieuw bewijs leveren van 

vroegere feiten ; Dat verzoekster duidelijk in de onmogelijkheid was om deze nieuwe elementen bij te 

brengen bij haar eerste asielaanvraag nu deze twee documenten dateren van na de laatste fase van de 
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voorgaande asielprocedure hebben; Overwegende dat deze documenten tevens elementen uitmaken 

die toelaten te geloven dat er ernstige indicaties zijn voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Conventie van Genève, zoals gedefinieerd in artikel 48/3, of voor een reëel risico op ernstige 

schade, zoals gedefinieerd in artikel 48/4 ; Dat deze nieuwe elementen bijgevolg voldoen voornoemd ; 

Dat de verwerende partij de tweede asielaanvraag van verzoekster bijgevolg wel in overweging moet 

nemen; Dat minstens de verwerende partij haar beslissing niet kon motiveren door te vermelden dat 

verzoekster geen nieuwe documenten neerlegt betreffende feiten opgeworpen in het kader van haar 

eerste asielaanvraag of gebeurtenissen die hebben plaatsgehad na de laatste fase van de eerste 

asielprocedure; Dat verzoekster inderdaad documenten neerlegt betreffende de kwestie die het 

voorwerp uitmaakte van haar eerste asielaanvraag en deze documenten dateren van na de eerste 

asielaanvraag en niet eerder konden bekomen worden; Dat door haar beslissing aldus te motiveren 

verwerende partij artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 voornoemd schendt (door de notie 

elementen vervat in deze bepaling te schenden), alsook schendt zij de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Dat door vast te 

stellen dat verzoekster geen nieuwe documenten neerlegt betreffende de feiten opgeworpen in het 

kader van haar eerste asielaanvraag of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de laatste fase 

van de eerste asielprocedure (terwijl de situatie net tegenovergesteld is) de verwerende partij een 

kennelijke beoordelingsfout begaat en het beginsel van behoorlijk bestuur van de redelijkheid en de 

proportionaliteit schendt; Dat verwerende partij tevens een schending begaat van het algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur van zorgvuldigheid inzoverre zij het geheel van documenten neergelegd 

door verzoekster niet heeft onderzocht en/of in overweging genomen; 

TWEEDE ONDERDEEL : 

Overwegende dat bovendien artikel 51/8, 1e alinea van de wet van 15 december 1980 op geen enkel 

moment melding maakt van de noodzaak om originelen neer te leggen of bewijskrachtige elementen die 

getuigen dat de kopijen conform zijn aan de originelen; 

Dat Uw Jurisdictie bovendien in verscheidene arresten waaronder met name een arrest van 2 februari 

2010 n° 39 093 heeft herhaald dat (…). Dat in casu het eenvoudige feit te overwegen dat verzoekster 

geen nieuw element aanbrengt omdat de neergelegde kopijen geen bewijskracht hebben niet 

overeenstemt met een correcte motivering; Dat het inderdaad aan verwerende partij toekomt om het 

vervalste karakter van het document aan te tonen; Dat op dit punt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tevens rekening zal houden met het arrest geveld door het EHRM in de 

zaak SINGH EN ANDEREN t. België (Verzoekschrift no 33210/11)-2 oktober 2012 ; Dat hieruit volgt dat 

met betrekking tot de bestreden beslissing, verwerende partij de artikelen 51/8 en 62 van de wet van 15 

december 1980 schendt alsook de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen inzoverre de bestreden beslissing niet voldoende 

de redenen uitlegt die de weigering tot inoverwegingname van de asielaanvraag van verzoekster 

rechtvaardigen ; 

DERDE ONDERDEEL: 

Overwegende dat de neergelegde documenten duidelijk bewijzen dat verzoekster gezocht wordt in haar 

land van herkomst; Dat een motivering volgens dewelke verzoekster geen nieuw element bijbrengt dat 

toelaat te overwegen dat zij een gegronde vrees kan hebben om vervolgd te worden in de zin van de 

Conventie van Genève of dat er in haar hoofde ernstige indicaties bestaan op een reëel risico op 

ernstige schade zoals geviseerd in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980, bijgevolg niet 

adequaat is; Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat verwerende partij de bepalingen vermeld in 

het middel heeft geschonden; Overwegende dat om deze redenen het past de bestreden beslissing te 

vernietigen ;” 

 

2.2. Verzoekster verwijt de verwerende partij de nieuwe elementen, die zij bij haar tweede asielaanvraag 

aanbrengt, niet in overweging te willen nemen omdat zij geen nieuw bewijs leveren, zij geen 

bewijskracht hebben aangezien het gaat om fotokopieën en er geen aanwijzingen bestaan voor 

gegronde vrees voor vervolging. 

 

Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 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 betrekking hebben op 
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feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling 

ze had kunnen aanbrengen." 

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de verwerende partij 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. (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.840). 

 

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 volgt dat gegevens die aanleiding kunnen geven tot een onderzoek ten gronde van een tweede 

of volgende asielaanvraag, steeds: 

- 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 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

Het begrip "nieuwe gegevens" heeft niet enkel betrekking op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de 

inhoud ervan. De stukken die thans worden voorgelegd kunnen weliswaar "nieuw" zijn in die zin dat ze 

nog niet eerder ter kennis werden gebracht van de verwerende partij, maar verzoekster maakt niet 

aannemelijk dat die betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de afwijzing 

van zijn eerste asielaanvraag.  

 

Het gaat hier om fotokopieën waardoor men de echtheid van het document niet kan nagaan. Het is een 

algemeen gekend gegeven dat men met fotokopieën makkelijk kan vervalsen met knip- en plakwerk 

waardoor een kopie ook geen bewijswaarde heeft. Documenten kunnen een asielrelaas slechts 

ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen hetgeen in casu niet het geval is. Verzoeksters asielrelaas 

werd reeds in 2011 niet geloofd door de Nederlandse autoriteiten en werd eveneens niet geloofd door 

het CGVS op 7 mei 2012 wat bevestigd werd door het arrest met nummer 95.189 van 15 januari 2013 

waarbij de Raad verzoeksters eerste asielaanvraag afsloot met een bevestiging van de 

weigeringsbeslissing van het CGVS. Indien het voor haar mogelijk is om fotokopieën per post te 

bekomen moet het haar eveneens mogelijk zijn om de originele documenten te verkrijgen en voor te 

leggen opdat het Bestuur er de authenticiteit van zou kunnen nagaan. 

 

 

De elementen die verzoekster in haar tweede asielaanvraag aanbrengt, namelijk een kopie beslissing 

dienst Religieuze zaken ivm hoederecht, kopie verstotingsbrief stam, kopie volmacht schoonvader, 

kopie volmacht dat verzoekster aan moeder geeft, kopie arrestatiebevel op naam van verzoekster,  

kunnen niet als nieuwe elementen worden aanvaard aangezien het telkens om een kopie gaat. Er zit 

geen enkel authentiek document tussen die haar asielrelaas zou kunnen ondersteunen. Zoals reeds 

aangehaald kan met simpel knip- en plakwerk een officieel document vervalst worden opdat het 

bewijskracht zou kunnen geven aan om het even welke verklaring. Het verzendingsbewijs, dat 

verzoekster aanbrengt, heeft eveneens geen bewijswaarde aangezien het enkel aanduidt dat zij iets 

heeft mogen ontvangen uit haar land van herkomst, doch niet aantoont wat zij precies ontvangen heeft. 

Daarenboven heeft zij reeds tijdens haar eerste asielaanvraag melding gemaakt van haar vrees dat 

haar kinderen door haar schoonvader zouden ontvoerd worden waaruit volgt dat de aangehaalde 

elementen weliswaar "nieuw" kunnen zijn in de zin dat ze nog niet eerder ter kennis werden gebracht 

van de verwerende partij, doch dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat ze betrekking hebben op 

feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de afwijzing van haar eerste asielaanvraag. In casu 

hebben alle "nieuw" aangehaalde elementen betrekking op de gebeurtenissen die aanleiding hebben 

gegeven tot de eerste asielaanvraag en die definitief afgesloten werd met een weigeringsbeslissing van 

uw Raad. 
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De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel verzoekster in kennis 

te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag   liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 

2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 13 2.710). Het begrip 

'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat zij er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. De bestreden beslissing gaat in op de door haar aangehaalde elementen en 

neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat zij die motieven kent, zodat een 

schending van de formele motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 

 

In zoverre verzoekster de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt 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). De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich 

op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een 

beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002). 

 

Er moet verder worden benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een 

beslissing kon beschikken. Het bestuur kon op het moment van de bestreden beslissing de authenticiteit 

van de neergelegde fotokopieën niet verifiëren. 

 

Uit de bespreking van het middel blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten of 

gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, geen rekening werd gehouden. 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van die beslissing kan verzoekster ook niet gevolgd worden 

waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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 juli tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. L. JANS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


