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 nr. 110 434 van 23 september 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 16 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 

17 januari 2013 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 5 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VAN HOECKE 

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 

 

Op 30 maart 2011 dient de verzoeker een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 31 augustus 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

De verzoeker dient beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest 

nr. 94 424 van 21 december 2012 wordt het beroep verworpen en weigert de Raad aan de verzoeker de 

vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 14 januari 2013 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in.  
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Op 17 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing houdende 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Dit is de thans bestreden 

beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 17 januari 2013 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“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 […] 

en van nationaliteit te zijn : Egypte 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 14.01.2013  

Overwegende dat betrokkene op 30.03.2011 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier op 27 

april 2011 werd overgemaakt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Overwegende dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 31 augustus 

2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 21 december 2012 een 

arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 

Overwegende dat de betrokkene op 14 januari 2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt 

dat de betrokkene niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene een 

bewijs van hospitalisatie van zijn moeder dd. 15/11/2012, een politierapport dd. 16/11/2012 en een 

politierapport dd. 16/09/2012 naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat de betrokkene deze 

documenten reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn eerste 

asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij van zijn schoonbroer heeft vernomen 

dat de Moslimbroeders grond van zijn familie hebben afgenomen waarbij opgemerkt moet worden dat 

de documenten die de betrokkene naar voren brengt hierover handelen, dat de betrokkene de 

documenten reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn eerste 

asielaanvraag, dat hij dan ook deze verklaringen reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de 

behandeling van zijn eerste asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene geen nieuwe gegevens 

naar voren brengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van de Conventie van Genève of voor een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

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 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de rechtsmacht 

 

In fine van zijn verzoekschrift vraagt de verzoeker de Raad de bestreden beslissing te vernietigen en “te 

bevelen dat het dossier i.v.m. de tweede asielaanvraag d.d. 14.01.2013 van verzoeker dient 

overgemaakt te worden aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor 

verder onderzoek”.  

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2 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) treedt de Raad evenwel op als annulatierechter wanneer hij wordt gevat om 

uitspraak te doen over de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris. Dit houdt in dat de 

Raad enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot 

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94).  

 

De Raad is te dezen dan ook niet bevoegd om de bestreden beslissing te vernietigen in toepassing van 

artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet, zodat hij het dossier niet terug kan sturen naar het 

Commissariaat-generaal voor een verder onderzoek. 

 

Het gevorderde dient in die mate te worden afgewezen. 

 

3. Over de rechtspleging  
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3.1. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

verzoeker. 

 

3.2 De verzoeker heeft de Raad overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig 

in kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet volgens artikel 39/81, eerste lid, van de vreemdelingenwet. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. De verzoeker 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, van artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“Artikel 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

In de bestreden beslissing dd. 17.01.2013 wordt gesteld dat de documenten die door verzoeker naar 

voren werden gebracht bij zijn tweede asielaanvraag op 14.01.2013, door verzoeker reeds naar voren 

hadden kunnen gebracht zijn tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag. 

Zoals uit de motivering van de bestreden beslissing reeds blijkt diende verzoeker een eerste 

asielaanvraag in op 30.03.2011 en werd in deze asielaanvraag een beslissing genomen door het CGVS 

op 31.08.2012 nadat van verzoeker een verhoor werd afgenomen op 20.03.2012. 

De documenten die door verzoeker werden meegedeeld bij zijn tweede asielaanvraag dateren van 

september en november 2012, dus geruime tijd na de beslissing van het CGVS. 

Het eerste nieuwe stuk dat door verzoeker werd neergelegd betreft een P.V. van 16.09.2012 dat 

opgesteld werd na een klacht van de moeder van verzoeker nl. M(…) A(…) M(…) die klacht neerlegt 

lastens een groep van moslimbroeders die op de plaats van het vroegere atelier van de familie een 

moskee hebben opgericht. 

Een gevolg van deze klacht van 16.09.2012 is dat de moeder van verzoeker bedreigd werd door Mo(…) 

A(…) M(…) en zijn twee zonen die op 15.11.2012 de woning zijn binnengedrongen en de moeder van 

verzoeker slagen hebben toegebracht met een breuk van de rechterhand als gevolg en haar op het 

hoofd hebben geslagen waardoor haar netvlies van het linkeroog beschadigd werd. 

Verzoeker en zijn familie zijn koptische christenen die een kleine minderheid vormen tussen de moslims 

in EGYPTE. 

Verzoeker is dan ook van mening dat de materiële motiveringsplicht geschonden wordt. 

(…) Zoals reeds vermeld zijn verzoeker en zijn familie koptische christenen. 

Tijdens de eerste asielaanvraag heeft verzoeker verklaart dat hij actief was binnen de koptische kerk in 

zijn dorp en dat hij misdienaar was. 

Daarnaast gaf hij les over het christendom aan kinderen van de kerkgemeenschap. 

De problemen die ertoe hebben geleid dat verzoeker EGYPTE heeft ontvlucht, nl. de ruzie voor het 

uitgevoerde werk in de schrijnwerkerij van de broer van verzoeker, heeft te maken met de vervolging en 

het geweld van de moslims lastens de koptische christenen. 

Dit blijkt zeer duidelijk uit de gebeurtenissen nadat verzoeker EGYPTE heeft ontvlucht. 

Deze gebeurtenissen hebben geleid tot de brandstichting van de schrijnwerkerij, het inpalmen van de 

grond waarop de schrijnwerkerij was gebouwd door de moslimbroeders die er een moskee hebben 

opgericht. 

De conflicten tussen moslims en christenen in het dorp hebben o.m. op 15.04.2011 geleid tot een 

vechtpartij waarbij de vader van verzoeker verwond werd en vier dagen nadien overleed en hebben in 

november 2012 geleid tot het binnendringen in de woning van de moeder van verzoeker en het 

toebrengen van slagen en verwondingen aan deze moeder door de familie MAGDJOUB die tot de 

moslimbroeders behoren. 

Verzoeker wenst te verwijzen naar de beslissing dd. 31.08.2012 van het CGVS in zijn eerste 

asielprocedure waar de commissaris-generaal boven op blz. 3 vermeldt dat uit de informatie waarover 

het CGVS beschikt blijkt dat de situatie voor kopten in EGYPTE weliswaar zorgwekkend is maar geen 

aanleiding kan geven tot de erkenning van de status van vluchteling. 

Op dezelfde bladzijde, (6° paragraaf) wordt gesteld: 

“De commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hoger vermelde 

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er 

voor burgers in EGYPTE actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een 
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ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van 

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in EGYPTE aldus geen reëel risico op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4, §2C van de vreemdelingenwet. ” 

Verzoeker is van mening dat uit de documenten die hij heeft meegedeeld tijdens de eerste 

asielprocedure en die hij bijkomstig heeft meegedeeld bij zijn tweede asielaanvraag duidelijk aantonen 

dat er in zijn hoofde wel degelijk vrees kan zijn voor ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet.” 

 

4.2 Er dient te worden vastgesteld dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen voorziet dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd, 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. 

 

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 de verzoeker geen nieuwe gegevens heeft aangebracht 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 het Internationaal Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie) of van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hierbij wordt 

telkens in concreto gemotiveerd waarom de door verzoeker ter ondersteuning van zijn tweede 

asielaanvraag aangebrachte verklaringen en/of stuken niet worden weerhouden als nieuwe gegevens in 

de zin van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet. Verder wordt 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 de verzoeker in staat te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem 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 3 van de wet van 29 juli 1991 is niet aangetoond. 

 

4.3 Betreffende de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient de Raad op te 

merken dat hij bij de beoordeling van deze motiveringsplicht niet bevoegd is om 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). 

 

De materiële motiveringsplicht dient te worden onderzocht in het licht van de wettelijke bepaling die bij 

de bestreden beslissing werd toegepast. Het betreffende artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet, zoals van kracht op datum van de bestreden beslissing, 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.” 
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De bevoegdheid die artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet verweerder 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 de Vluchtelingenconventie, 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. 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 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. 

 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 

 

Verzoeker verklaarde bij zijn tweede asielaanvraag als volgt: 

 

“Ik heb reeds eerder verteld bij mijn 1
e
 asielaanvraag dat wij problemen hadden met de Moslimbroeders 

die nu ondertussen aan de macht zijn gekomen. Ze hebben nu de grond met het atelier afgenomen en 

het atelier afgebrand en afgebroken voor de bouw van een moskee. De fundamenten liggen er al en de 

bouw is begonnen. Nu kan er niets tegen gedaan worden want ze zijn aan de macht. Het is niet mogelijk 

om onze eigendommen terug te krijgen. Mijn moeder is klacht gaan indienen maar dat is overbodig. Mijn 

moeder is ook daarom geslagen geweest (zie medisch attest). Ik ben hier in België en mijn broer is in 

Libië. Mijn moeder is daar alleen en ze konden de eigendommen van mijn moeder afpakken.” (gehoor 

dd. 17 januari 2013, vraag 15). 

 

Uit het administratief dossier blijkt tevens dat de verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag drie stukken 

neerlegde: een medisch attest dd. 16 november 2012 betreffende de hospitalisatie van zijn moeder, een 

politie-rapport dd. 16 november 2012 in verband met de klacht van zijn moeder tegen M(…) A(…) M(…) 

en een groep van de Moslimbroeders wegens het afnemen van grond voor het bouwen van een moskee 

en een politie-rapport dd. 16 september 2012 in verband met een klacht door zijn moeder tegen een 

groep van Moslimbroeders wegens het in beslag nemen en afbreken van een atelier voor het bouwen 

van een moskee. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers verklaringen en de stukken die hij ter 

ondersteuning van deze verklaringen naar voor bracht, in rekening werden genomen door de 

verweerder. Evenwel werden op basis van deze stuken en verklaringen geen nieuwe gegevens in de zin 

van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet weerhouden. De gemachtigde van de 

staatssecretaris oordeelde met name dat deze stukken en verklaringen reeds hadden kunnen 

voorgelegd bij de behandeling van verzoekers eerste asielaanvraag.  

 

In het betoog ter ondersteuning van het middel bevestigt de verzoeker de inhoud van de door hem 

neergelede stukken. Hij wijst er op dat deze stukken dateren van september en november 2012 en dus 

ruimschoots nadat van de verzoeker in het kader van zijn eerste asielaanvraag een verhoor werd 

afgenomen op 20 maart 2012. Zodoende betwist de verzoeker impliciet dat de stukken geen nieuwe 

elementen zijn in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen op 31  augustus 2012 de beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus. Uit het dossier blijkt echter eveneens dat de verzoeker tegen deze 

beslissing beroep instelde bij de Raad. Het betreft een beroep met devolutieve werking, zodat de 

behandeling van de eerste asielaanvraag zich tot dit arrest uitstrekt en slechts met dit arrest werd 

beëindigd. Bijgevolg werd verzoekers eerste asielprocedure slechts definitief afgesloten nadat de Raad 
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bij nr. 94 424 arrest van 21 december 2012 aan de verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus weigerde. De door de verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag neergelegde stukken 

dateren van vóór het in beraad nemen van de zaak in het arrest nr. 94 424. Door louter te argumenteren 

dat deze stukken dateren van na het verhoor op het Commissariaat-generaal tijdens de eerste 

asielprocedure, maakt de verzoeker dan ook niet aannemelijk dat in casu in strijd met de gegevens van 

het dossier of op kennelijk onredelijke wijze zou zijn geoordeeld dat de verzoeker het bedoelde medisch 

attest en de bedoelde politie-rapporten had kunnen neerleggen tijdens de behandeling van zijn eerste 

asielaanvraag. De vaststelling dat de verzoeker de overlijdensakte naar voor kon brengen tijdens de 

eerste asielprocedure is dan ook correct en redelijk. In elk geval is het betoog van de verzoeker naast 

de kwestie en toont hij niet aan dat de verweerder in casu met miskenning van de hem voorliggende 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de verzoeker het overlijdensbericht had 

kunnen aanbrengen tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag.   

 

Ook met de loutere affirmatie dat hij en zijn familie koptische christenen zijn die een kleine minderheid 

vormen in Egypte, doet de verzoeker geen afbreuk aan de concrete motieven van de bestreden 

beslissing. Deze beslissing spreekt zich immers enkel uit over de vraag of de verzoeker bij zijn tweede 

asielaanvraag nieuwe gegevens heeft aangebracht zoals bedoeld in artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet. Nu deze vraag ontkennend werd beantwoord, werd verzoekers tweede 

asielaanvraag niet in overweging genomen. Hiermee is de bevoegdheid van de gemachtigde van de 

staatssecretaris dan ook uitgeput en zodoende werd in de bestreden beslissing geen uitspraak gedaan 

over de problematiek van de koptische christenen in Egypte. Deze problematiek is reeds uitvoerig aan 

bod gekomen en beoordeeld in de beslissing van de commissaris-generaal dd. 31 augustus 2012 en in 

het daarop volgende arrest van de Raad van 21 december 2012.  

 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de verzoeker niet aantoont dat hij bij zijn tweede 

asielaanvraag nieuwe gegevens heeft aangevoerd die betrekking hebben op feiten of situaties die zich 

hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin hij die gegevens had kunnen aanbrengen 

en die aantonen dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen 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. Hij slaagt er niet in de concrete motieven, op grond waarvan zijn tweede aanvraag 

niet in overweging werd genomen, te weerleggen. De uiteenzetting van de verzoeker laat dan ook 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 blijkt niet.  

 

4.4 Wat de aangevoerde schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet betreft, beperkt de 

verzoeker zich tot het herhalen van zijn asielmotieven die hij reeds in het kader van zijn eerste 

asielaanvraag liet gelden en die zowel door de commissaris-generaal als door de Raad werden 

beoordeeld. Met het arrest nr. 94 424 heeft de Raad aan de verzoeker de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Uit de uiteenzetting van de verzoeker blijkt dat hij het niet 

eens is met de beoordeling van zijn eerste asielaanvraag. Hierbij dient de Raad echter op te merken dat 

een tweede of volgende asielaanvraag niet tot doel heeft een nieuwe beroepsmogelijkheid te creëren 

tegen de beslissingen die werden genomen in het kader van een eerdere asielaanvraag. Artikel 51/8 

van de vreemdelingenwet is op dit punt duidelijk. De verzoeker kan bovendien niet van de Raad vragen 

om zijn verklaringen en de stukken die hij bij de eerste en de tweede asielaanvraag overmaakte 

opnieuw te beoordelen. De Raad treedt te dezen immers op als annulatierechter en hierbij heeft hij 

enkel de bevoegdheid om een wettigheidstoezicht uit te oefenen ten aanzien van de administratieve 

beslissing die het voorwerp van het onderhavige beroep uitmaakt. De Raad kan in dit kader geenszins 

als feitenrechter optreden en kan dus niet oordelen of aan de verzoeker al dan niet de subsidiaire 

beschermingsstatus moet worden toegekend. 

 

Artikel 48/4 van de vreemdelingenwet bepaalt in welke omstandigheden de subsidiaire 

beschermingsstatus aan een vreemdeling kan worden toegekend. Nu in de bestreden beslissing 

evenwel geen standpunt wordt ingenomen over de toekenning van enig beschermingsstatuut, doch 

slechts wordt vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8, eerste lid van 

de vreemdelingenwet heeft aangevoerd, vaststelling die de verzoeker niet weerlegt, kan geen schending 

van deze wetsbepaling worden vastgesteld.  
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4.5 Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het enig middel ongegrond is. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig september tweeduizend 

dertien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


