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 nr. 108 175 van 12 augustus 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 25 februari 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 van 

25 januari 2013 tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag  met bevel om het 

grondgebied te verlaten (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 25 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juli 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat J. DE LIEN 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. Verzoekster, die verklaart op 17 september 2011 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 19 

september 2011 een asielaanvraag in. De adjunct van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en staatlozen neemt op 25 april 2012 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekster stelt tegen deze beslissing een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), doch bij arrest met nummer Xvan 20 

december 2012 weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Verzoekster dient op 23 januari 2013 een tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de 

gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 25 januari 2013 de beslissing tot niet inoverwegingname 
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van een asielaanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die op dezelfde 

datum aan verzoekster ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd 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 [A.M.] 

[…] 

en van nationaliteit te zijn : Afghanistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 23.01.2013 (2) 

 

Overwegende dat betrokkene op 19.09.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 25.04.2012 van 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een beslissing 'weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 28.12.2012 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. Overwegende dat 

betrokkene op 23.01.2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij niet terugkeerde naar 

zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verwijst naar de bevestigingsbrief, die haar man 

voorlegde en die door haar broer aangevraagd zou zijn. Overwegende dat betrokkene verwijst naar de 

documenten die haar echtgenoot in het kader van zijn tweede asielaanvraag heeft neergelegd. 

Overwegende dat de tweede asielaanvraag van haar echtgenoot op 25.01.2013 door DVZ werd 

afgesloten met een beslissing ’weigering in overwegingname' Overwegende dat betrokkene verklaart 

dat ze echte problemen zouden hebben in Afghanistan en er niet veilig zouden kunnen leven. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar schoonbroer, die voor commandant [B.] gewerkt zou 

hebben, gedood werd. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze omwille hiervan Afghanistan 

zouden hebben moeten ontvluchten. Overwegende dat betrokkene zich opnieuw baseert op haar initiële 

vluchtmotieven die nog steeds actueel zouden zijn. Overwegende dat de eerste asielaanvraag van de 

betrokkene een negatieve beslissing kreeg van het CGVS, die bevestigd werd door de RVV. 

Overwegende dat betrokkene bij haar 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 zij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar 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. 

 

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. 

De onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, aangezien betrokkene af op 04.065.2012 & 15.01.2013 een 

bevel om het grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn 

van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 19 (negentien) dagen. 

In uitvoering van 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, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 19 (negentien) dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 
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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), van de artikelen 32 en 34 (2) van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 

december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of 

intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna: de richtlijn 2005/85/EG) en van artikel 1, A (2) van het 

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 

(hierna: de Vluchtelingenconventie).  

 

Zij verschaft volgende toelichting bij het middel, die in wezen een herhaling is van het middel ingeroepen 

door haar echtgenoot tegen de in zijn hoofde genomen beslissing:  

 

“1. Wat betreft de nieuwe feiten 

 

Verzoeker brengt nieuwe elementen aan die in de afgelopen asielprocedure niet konden worden 

aangebracht. 

 

Aan het einde van zijn vorige asielprocedure kwam hij pas in het bezit van de documenten die zijn 

individuele vrees voor vervolging aantonen: hij legt nu ook documenten voor die bewijzen dat ook hij 

persoonlijk door de Taliban werd geviseerd. 

 

Gedaagde stelt in de bestreden beslissing echter dat “betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen 

nieuwe gegevens aanbrengt 

 

Hoe gedaagde tot deze vaststelling komt, is geheel onduidelijk. De motivering op dit punt is afwezig, 

minstens onvoldoende. 

 

Gedaagde beperkt zich ertoe te stellen: “overwegende dat betrokkene expliciet verklaart dat hij geen 

nieuwe elementen aangaande de problemen in Afghanistan kan aanvoeren ter staving van zijn 

asielrelaas” 

 

Verzoeker wijst op vaste rechtspraak over wat een nieuw gegeven is: het kan gaan om een nieuw feit, 

maar ook om een nieuw bewijs van een oud feit. De datum van de geschreven verklaring is bepalend 

voor de vraag of het gegeven nieuw is of niet, niet de omstandigheid dat de getuige de verklaring tijdens 

de behandeling van de eerste asielaanvraag had kunnen afleggen (RvSt. 5 januari 1996, nr. 57.384, 

Rev.dr.étr. 1996, 387, noot M. DUPONT, “les éléments nouveaux au sens de l’article 50 al.4 de la loi du 

15 décembre 1980 à la lumière de quelques arrêts du Conseil d’Etat”; 25 juli 2001, nr. 97.954, T. 

Vreemd.2001,330, noot J. OPSOMMER, JT 2000, 614; 21 september 2004, nr. 135.133, T. Vreemd. 

2006,28). 

 

Indien verzoeker zou verklaard hebben dat er geen nieuwe elementen zijn, dan bedoelt hij daar 

uiteraard gewoon mee dat hij die elementen reeds had aangehaald, doch dat hij er nu pas voor het eerst 

het concrete bewijs van kan voorleggen, wat op zich een nieuw gegeven uitmaakt. 

Verzoeker kent inderdaad nog steeds een actuele vrees voor vervolging door de Taliban, die hij reeds 

bij zijn eerste asielaanvraag had opgeworpen, doch waarvan hij nu nieuwe bewijzen kan voorleggen in 

het kader van zijn tweede asielaanvraag. 

De documenten die verzoeker in casu voorlegt zijn hoe dan ook nieuw in die zin dat ze een nieuw bewijs 

uitmaken van het ‘oude feit’, nl. dat verzoeker verklaarde te vrezen voor zijn leven wegens de Taliban. 

 

Maar er is meer: gedaagde mag zich enkel uitspreken over de nieuwheid van een element, de 

bevoegdheid van DVZ om uitspraak te doen over de gegrondheid, i.e.de mate waarin het al dan niet 

relevant is om de vervolgingsvrees of het reëel risico aan te kunnen tonen, is zeer beperkt (GwH, arrest 

nr. 81/08 van 27 mei 2008, http://const-court.be; RvSt nrs. 165.470 en 165.469 van 1 december 2006). 

 

In de beslissing bezondigt DVZ zich aan deze regel, door het volgende te stellen: “ Overwegende dat dit 

document een gesolliciteerd karakter heeft” En verder: “Overwegende dat dergelijke elementen niet 

ressorteren onder het toepassingsgebied van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming.” 

Daarmee spreekt gedaagde zich uit over de grond van de asielaanvraag, hetgeen nochtans in strijd is 

met bovenstaande arrest van het Grondwettelijk hof. 

 

Door deze beoordeling van bewijskracht of inhoud van de nieuwe elementen, overschrijdt de DVZ haar 

bevoegdheid.(CCE nr. 11.215 van 15 mei 2008; CCE nr. 22.160 van 28 januari 2009). 
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Ondergeschikt verwijst verzoeker naar het princiepsarrest van de Raad van State nr. 113.002 van 27 

november 2010. Conform de leer van Professor Vanheule, overweegt de Raad van State dat daar waar 

het CGVS de pertinentie van nieuw element beoordeelt, de DVZ beoordeelt of een nieuwe element niet 

“manifest irrelevant is voor de beoordeling van de gegrondheid “ of dat er een “ nieuw bewijs is van 

eerder aangehaalde en voor waar gehouden feiten die in de deliberatie van de eerdere asielaanvragen 

zijn betrokken”. 

Met andere woorden: zelfs al zou DVZ toch dergelijke bevoegdheid hebben inzake de beoordeling van 

de pertinentie, is het in ieder geval zo dat de DVZ in casu niet kan voorhouden dat er sprake is van een 

nieuw element dat6manifest irrelevant is voor de beoordeling van de gegrondheid’ , nu het CGVS in de 

negatieve beslissing dd. 25.04.2012 duidelijk gewezen heeft op de relevantie van deze elementen. 

 

Verzoeker verwijst naar de stelling van het CGVS in de negatieve beslissing inzake de eerste 

asielaanvraag. In de negatieve asielbeslissing dd. 25.04.2012 werd verzoeker expliciet verweten dat hij 

onvoldoende inspanningen zou hebben geleverd aan meer documenten te komen. 

De documenten die hij wel voorlegde werden door het CGVS dan weer afgerekend op het feit dat er 

geen sprake was van verzoekers persoon, doch enkel een bevestiging van de dood van zijn broer: “in 

de brief van de ouderlingen over de dood van uw broer, lijkt geen sprake te zijn over uw persoon En nog 

(eigen onderlijning): “Gezien uw broer en (gouverneur/commandant) [B.S.] elkaar kenden, zou men 

eerder een brief met de signatuur van [B.S.] verwachten. U verklaarde dat [B.S.] aanwezig was op de 

begrafenis van uw broer, dat u de eerste dreigbrief van de taliban aan [B.S.] bent gaan tonen, en dat het 

CGVS u tijdens het eerste gehoor op het eventuele belang van een brief van [B.S.] wees, oogt het 

bijzonder vreemde dat u toch geen inspanningen heeft ondernomen om een dergelijk document te 

bekomen.” 

Het CGVS wees in zijn beslissing aldus op het belang van dergelijke documenten, die een nieuw licht 

kunnen werpen op een beoordeling van verzoekers asielrelaas. 

 

Verzoeker ging aldus uitdrukkelijk in op de vraag van het CGVS en vroeg om schriftelijke bevestiging 

van zijn gegronde vrees voor de Taliban, voorgelegd door de broer van zijn echtgenote. Zo bekwam hij 

een antwoord van de dorpsgenoten, een bevestiging van het districtshuis en een bevestiging door 

procureur van Parwan. Al deze documenten getuigen van zijn individuele problemen in Afghanistan. 

Ook de enveloppe dd. 25.07.2012 waarin de documenten werden verzonden maakte verzoeker over. 

 

Verzoeker ziet bijgevolg niet in hoe DVZ nu kan oordelen dat deze documenten manifest irrelevant 

zouden zijn voor de beoordeling van de gegrondheid. 

 

Conclusie: verzoeker voldoet aan de criteria om zijn tweede asielaanvraag in aanmerking te nemen. Met 

de voorgelegde documenten concretiseert verzoeker voor het eerst zijn persoonlijke vrees voor 

vervolging door de Taliban, zodat er sprake is van een nieuw element. 

Minstens maken deze nieuwe bewijzen ernstige aanwijzingen uit van een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade (artikel 51/8 VrW) en maken ze de kans aanzienlijk 

groter dat verzoeker voor erkenning als vluchteling in aanmerking komt (artikel 32 Procedurerichtlijn). 

Dat ze zich voordeden na de laatste fase van de vorige procedure, werd overigens niet betwist door de 

DVZ. 

 

2. Wat betreft de bewijs waar de van de documenten 

 

Eerste gedaagde stelt zeer summier over de nieuwe documenten: 

 

“Overwegende dat dit document een gesolliciteerd karakter heeft.” 

 

Met deze korte zin die een valse beschuldiging inhoudt van verzoeker, heeft gedaagde haar 

motiveringsplicht geschonden. 

 

Gedaagde zet niet uiteen waarom zij de documenten een gesolliciteerd karakter toedicht. Dit kan 

vanzelfsprekend niet volstaan als afdoende motivering. 

 

Voor zover als nodig merkt verzoeker op dat het originele stukken betreft en dat de authenticiteit van de 

documenten bovendien blijkt uit het geheel van de aangebrachte elementen die aantonen dat verzoeker 

vervolgd wordt in Afghanistan. 
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Verzoeker zal hierna aantonen waarom deze documenten wel degelijk als bewijs kunnen dienen en  

onmogelijk het resultaat kunnen zijn van ‘knip-en plakwerk’. 

 

De vraag tot bevestiging van verzoeker is gericht aan het districtshuis, dat op haar beurt een vraag om 

bevestiging richt aan de raad van het dorp Pachan. De onderlinge samenhang van deze documenten 

kan niet worden betwist. Het gaat om een dubbele bevestiging van zijn relaas door hogere instanties. 

 

De vraag tot bevestiging is zeer duidelijk gericht aan de vermeldde instanties, draagt een kenmerk, is 

gedateerd en ondertekend. 

Het antwoord van de dorpsgenoten bevestigt zeer expliciet dat verzoeker in Salang werd bedreigd door 

de Taliban en om die reden met zijn gezin moest vluchten. 

Het document bevat 7 vingerafdrukken en de namen van dorpsgenoten, mèt foto’s. Ook werd een 

stempel aangebracht door het dorpshoofd met vingerafdrukken. 

Het document van het districtshuis legaliseert als het ware het antwoord van de dorpsgenoten. 

 

Tot slot, maar niet in het minst legt verzoeker een document voor opgesteld door [B.S.]. Ook hij 

bevestigt verzoekers vrees. 

Verzoeker wijst er op dat het CGVS dergelijk document van de hand van deze gouverneur als een 

potentieel doorslaggevend element beschouwde in haar beslissing dd.25.04.2012: “ Gezien uw broer en 

(gouverneur/commandant) [B.S.] elkaar kenden, zou men eerder een brief met de signatuur van [B.S.] 

verwachten. U verklaarde dat [B.S.] aanwezig was op de begrafenis van uw broer, dat u de eerste 

dreigbrief van de taliban aan [B.S.] bent gaan tonen, en dat het CGVS u tijdens het eerste gehoor op het 

eventuele belang van een brief van [B.S.] wees, oogt het bijzonder vreemde dat u toch geen 

inspanningen heeft ondernomen om een dergelijk document te bekomen.” 

Het is totaal onredelijk dat gedaagde er nu meteen en zonder meer van uit gaat dat het document een 

gesolliciteerd karakater zou hebben. 

 

Dat men bovendien wel erg slinks moet zijn om ook al de nieuwe documenten perfect te vervalsen door 

middel van knip-en plakwerk. 

 

Wat de enveloppe betreft: het mag dan wel niet uit de enveloppe blijken welke post er in zat, het feit dat 

verzoeker zelfs deze enveloppe voegt, wijst er op dat hij zich wel degelijk inspant en zoveel mogelijk 

documenten wil aanreiken. 

 

Ten slotte werd de bewijs waar de documenten voor gelegd ter ondersteuning van de eerste 

asielaanvraag, nooit betwist in de eerste negatieve asielbeslissing: daaronder een brief van de 

ouderlingen over de dood van verzoekers broer en een brief van een provincieraadslid die de dood van 

zijn broer bevestigde. 

 

De documenten sluiten naadloos aan bij zijn asielrelaas en vullen de reeds voorgelegde documenten 

aan met nieuwe elementen die een persoonlijke vrees voor vervolging in hoofde van verzoeker 

concretiseren. 

 

Het lijkt er daarentegen op dat naast de motiveringsplicht ook artikel 34.2 van de Procedurerichtlijn 

2005/85/eg geschonden werd door gedaagde […]: 

 

“2. De lidstaten kunnen in hun interne recht regels inzake het voorafgaande onderzoek ingevolge artikel 

32 neerleggen. (...) 

De regels mogen de toegang voor asielzoekers tot een nieuwe procedure niet onmogelijk maken en 

evenmin leiden tot daadwerkelijke ontzegging of vergaande inperking van een der gelijke toegang.” 

 

Door verzoeker zonder meer te beschuldigen van het gebruik van valse documenten, maakt gedaagde 

het voor hem onmogelijk eender welk document voor te leggen en daarmee wordt verzoeker de toegang 

tot deze procedure ontzegd.” 

 

3.2.1. Er dient te worden vastgesteld dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de 

administratieve beslissingen met redenen worden omkleed en dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorziet 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. 
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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 verzoekster 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 hadden kunnen aanbrengen dat er, wat haar betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op 

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Er wordt hierbij tevens 

aangegeven op grond waarvan verweerder tot deze conclusie is gekomen. Er wordt immers ingegaan 

op de verschillende door verzoekster ter ondersteuning van haar herhaalde asielaanvraag ingeroepen 

elementen en/of stukken en toegelicht waarom deze niet worden weerhouden als nieuwe gegevens in 

de zin van artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Wat het bevelscomponent betreft, wordt 

verder 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 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. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt 

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

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991 is niet aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet correct is, 

voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht die dient te worden onderzocht in het raam 

van de toepassing van artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

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). 

 

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.” 

 

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; 

- 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. 
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Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 

 

Verzoekster verklaarde naar aanleiding van haar tweede asielaanvraag het volgende: 

 

“Onze problemen werden bevestigd door het hoofd van het dorp, de raad van het dorp en het 

districtshuis. 

Ze bevestigen dat mijn schoonbroer gedood werd in Afghanistan. 

Die brief heeft mijn man afgegeven. 

Wij zijn niet naar hier gekomen om een negatieve beslissing te krijgen, wij hebben echt problemen, wij 

hebben 2 kleine kinderen. 

Ik zweer dat wij naar België zijn gekomen omdat we echte problemen hebben. 

Wij hebben anders niemand in Europa, wij zijn enkel naar hier gekomen om veilig te kunnen leven. 

Ik wou niet dat mijn zoontje later zou vragen waar zijn papa is en dat ik dan niet zou kunnen 

antwoorden. Ik wil een veilig leven voor mijn man en voor mijn kinderen. 

Mijn schoonbroer is gedood en zijn zoontje zal zijn vader niet meer zien, ik wil dat niet voor mijn 

kinderen. 

In Afghanistan hadden wij zoveel problemen. We hebben onze familie, broer, zus achtergelaten. 

We dachten dat we aan het cgvs alles wel konden uitleggen, dat ze ons wel zouden geloven, maar toen 

kregen we een negatieve beslissing. Ik begrijp het niet. 

Toen heb ik mijn broer gecontacteerd en gezegd dat onze asielaanvraag geweigerd werd. 

Ik heb hem gevraagd bewijzen op te sturen om ons te helpen, en dat heeft hij gedaan. 

Mijn broer is naar het dorpshoofd geweest Hij heeft hem gezegd dat mijn schoonbroer voor 

commandant [B.] gewerkt heeft en dat hij vermoord werd. Hij heeft hem gezegd dat we daardoor ook 

zijn moeten vluchten. 

Mijn broer heeft dan om bevestiging van ons probleem gevraagd en de gouverneur heeft gezegd dat hij 

alles ging regelen want hij wist van ons probleem, hij wist dat mijn schoonbroer gedood werd.” 

 

Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat geen nieuwe elementen voorliggen die betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige 

asielprocedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat verzoekster 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 

Vreemdelingenwet. Hiervoor wordt verwezen naar het gegeven dat verzoekster zich baseert op de 

documenten die werden aangebracht door haar echtgenoot, wiens tweede asielaanvraag reeds werd 

afgesloten met een beslissing tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag en dat 

verzoekster “zich opnieuw baseert op haar initiële vluchtmotieven”. Verzoekster betwist deze 

vaststellingen als dusdanig niet. Verzoeksters uiteenzetting van het middel betreft een herneming van 

het middel dat haar echtgenoot aanvoerde tegen de in zijn hoofde genomen beslissing en waarbij onder 

meer de door hem aangebrachte nieuwe stukken niet werden weerhouden als nieuwe gegevens in de 

zin van artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet. De Raad merkt in dit verband op dat de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 25 januari 2013 tot weigering van in 

overwegingname van de asielaanvraag van haar echtgenoot als dusdanig niet het voorwerp uitmaakt 

van huidig beroep. Daarenboven heeft de Raad bij arrest met nummer 108 174 van 12 augustus 2013 

het beroep tot nietigverklaring van verzoeksters echtgenoot tegen de in zijn hoofde genomen beslissing 

tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag verworpen, zodat verzoekster zich niet op 

de vermeende onwettigheid van laatstgenoemde beslissing kan baseren om de nietigverklaring van de 

in casu bestreden beslissing te vorderen.  

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. Een schending van 

de materiële motiveringsplicht of van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. 

 

3.2.3. Daar verzoekster 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, quod non. 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. 
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3.2.4. Waar verzoekster nog een schending aanvoert van de richtlijn 2005/85/EG, merkt de Raad op dat 

particulieren na de omzetting van een richtlijn slechts op dienstige wijze een beroep kunnen doen op de 

bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn 

(HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C- 258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 

december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C- 279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 

117.877). De Raad merkt verder op dat, daargelaten het gegeven dat verweerder verzoekster geenszins 

verwijt gebruik te hebben gemaakt van vervalste documenten, verzoekster niet aantoont dat deze 

richtlijn niet correct werd omgezet. Voorts toont verzoekster met een algemene verwijzing naar de 

artikelen 32 en 34.2 van de Procedurerichtlijn niet aan dat de beoordeling door de gemachtigde van de 

staatssecretaris van de door haar aangebrachte elementen ter ondersteuning van haar tweede 

asielaanvraag in casu op een niet richtlijn conforme wijze is geschied. Een schending van de 

aangehaalde bepalingen van de richtlijn 2005/85/EG kan dan ook niet worden weerhouden. 

 

Het enige middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing aangevoerd.  

 

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 augustus tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS  

 


