
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 112 260 van 21 oktober maand 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 18 juni 2013 heeft 

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

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

Armoedebestrijding  29 mei 2013 houdende de weigering tot in overwegingname (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 27 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. HARDY, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat N. DE POOTERE 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.  Verzoeker diende op 14 november 2011 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. Op 24 

oktober 2012 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een  beslissing 

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

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tegen deze beslissing werd 

verworpen bij arrest nr. 97.959 van 27 februari 2013 aangezien de afstand van het geding werd 

vastgesteld. 

 

1.2. Op 11 maart 2013 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 14 maart 2013 nam de 

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende de weigering tot 
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inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Het beroep dat hiertegen werd ingesteld, 

werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 108.186 van 12 augustus 2013.  

 

1.3. Op 24 mei 2013 diende verzoeker een derde asielaanvraag in. Op 29 mei 2013 nam de 

gemachtigde een beslissing houdende de weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag 

(bijlage 13quater). Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoeker in kennis werd gesteld op dezelfde 

dag. De motieven luiden als volgt: 

 

“Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten 

van 6 mei 1993, 15 juli 1996 en 15 september 2006; Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten A.S. (…) 

en van nationaliteit te zijn : Irak 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 24/05/2013 (2) 

 

Overwegende dat de betrokkene op 14 november 2011 een eerste asielaanvraag indiende en zijn 

dossier op 9 december 2011 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen. Overwegende dat het Commisariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

op 24 oktober 2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 27 februari 

2013 de afstand van het geding vaststelde. Overwegende dat de betrokkene op 11 maart 2013 een 

tweede asielaanvraag indiende en er voor hem een beslissing tot weigering van inoverwegingname 

werd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 14/03/2013. Overwegende dat de betrokkene op 

24 mei 2013 een derde asielaanvraag indiende waaruit geconcludeerd moet worden dat de betrokkene 

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

zijn broer O naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat een overlijdensakte enkel is wat ze 

is, een attest van het overlijden van een persoon, zonder aanduiding van de omstandigheden ervan, dat 

de verklaringen van de betrokkene over de omstandigheden van de dood van zijn broer loutere en 

gemakkelijke beweringen zijn van de betrokkene. Overwegende dat de betrokkene een identiteitskaart 

van zijn broer O dd. 16/08/2011, een kopie van het nationaliteitsbewijs van zijn broer O dd. 08/11/2010, 

een kopie van de identiteitskaart van zijn broer A. dd. 17/10/2011, een woonkaart van zijn broer A. dd. 

08/04/2009, een kopie van het nationaliteitsbewijs van zijn broer A. dd. 10/10/2011 en een werkbadge 

van zijn broer A. geldig tot 31/12/2012 naar voren brengt waarbij opgemerkt dat de betrokkene deze 

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

asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene foto's naar voren brengt die volgens hem van zijn broer 

zijn waarbij opgemerkt moet worden dat een foto enkel is wat hij is, een afbeelding van een persoon 

zonder aanduiding van de tijd wanneer, de plaats waar of de omstandigheden waarin deze genomen 

zouden zijn. Overwegende dat de betrokkene een enveloppe naar voren brengt waarin de documenten 

verstuurd zouden zijn waarbij opgemerkt moet worden dat een enveloppe enkel is wat ze is, een bewijs 

dat iets werd verzonden zonder aanduiding van wat werd verzonden. Overwegende dat de betrokkene 

opnieuw ingaat op de redenen die hij gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten waarbij 

opgemerkt moet worden dat de betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag 

de gelegenheid had alle motieven die hij gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten, naar 

voren had kunnen brengen, dat aan deze motieven van de betrokkene geen geloof werd gehecht door 

de Belgische asielinstanties. Overwegende dat de betrokkene kritiek uit op de beslissing van het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarbij opgemerkt moet worden dat 

dit gemakkelijke verklaringen achteraf zijn. 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. 

 

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 al op 14/03/2013 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 7 (zeven) dagen. 
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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 7 (zeven) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel onder meer de schending aan van 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) en van artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, wat in 

eerste onderdeel en in een derde onderdeel van het enig middel als volgt wordt toegelicht: 

 

“Eerst onderdeel 

Hierboven vermelde wetsbepalingen werden geschonden omdat de DVZ zijn wettelijke bevoegdheden 

heeft overschreden : verzoeker stelt nieuwe elementen voor. 

De bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken is beperkt te onderzoeken of er effectief "nieuwe 

elementen" in de zin van het artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 zijn aangebracht wanneer 

er een beslissing van weigering van inoverwegingname van de vluchtelingenverklaring wordt genomen ; 

Uw Raad heeft al gesteld dat: 

« Cette disposition attribue à la partie défenderesse un pouvoir d'appréciation relatif à l'examen du 

caractère nouveau des éléments invoqués à l'appui de la nouvelle demande d'asile. Il lui appartient de 

déterminer si les éléments présentés comme étant nouveaux ont trait à des faits ou à des situations qui 

se sont produits après la dernière phase de la procédure d'asile précédente ou apportent une preuve 

nouvelle de faits ou de situations antérieurs et de vérifier si l'étranger n'était pas en mesure de fournir 

ces éléments à l'appui de sa demande d'asile précédente (Dans le même sens : CE., arrêts n° 127 614 

du 30 janvier 2004 ; C.C.E., arrêt n° 51.602 du 25 novembre 2010). 

Deux conditions se dégagent dès lors du texte légal : la première, relative à l'introduction d'une 

précédente demande d'asile et la seconde, relative à l'absence d'éléments nouveaux ». (arrêt n° 82 200 

du 31 mai 2012)  

Op 22 december 1995 heeft de Raad van State de schorsing uitgesproken volgend op een 

verzoekschrift - ingediend door een Angolese onderdaan die, hoewel hij niet was teruggekeerd naar zijn 

land, een nieuw element had aangehaald ter ondersteuning van zijn tweede asielaanvraag, met name 

een brief uitgaan van een verantwoordelijke van de FNLA (Front National de Liberation de l’Angola) in 

België en deze brief was van een later tijdstip ten aanzien van de eerste asielaanvraag en moest 

daarom als een nieuw element worden beschouwd (C.E., 57.257, 22 december 1995) ; 

In een ander dossier heeft de Raad van State zich heeft uitgesproken over de gegrondheid van een 

beslissing van weigering van in overwegingname ter kennis gegeven aan een Indische onderdaan terwijl 

deze bij zijn nieuwe asielaanvraag twee attesten had voorgelegd die de feiten aangehaald in het kader 

van de eerste asielaanvraag bevestigden (C.E., 57.384, 5 januari 1996) ; 

De Raad van State heeft ook duidelijk gesteld dat de DVZ niet bevoegd was om te oordelen of de 

nieuwe elementen de aangevoerde vrees/risico kunnen gronden of niet : 

“De dienst Vreemdelingenzaken mag daarbij niet zelf oordelen of de ernstige aanwijzingen de 

aangevoerde vrees voor vervolging of voor een reëel risico op ernstige schade kunnen gronden of niet. 

Indien hij vaststelt dat er nieuwe gegevens zijn die dergelijke ernstige aanwijzingen bevatten, wordt de 

aanvraag aan de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen overgemaakt (RvS 13 

december 2011, nr 216.840). 

 

Verzoeker heeft onder anderen het overlijdensakte van zijn broer voorgelegd. 

Het feit dat de betrokkene verzoekers broer is wordt door verschillende documenten aangetoond, en 

erkend in de bestreden beslissing. 

Uit het overlijdensakte blijkt dat verzoekers broer neergeschoten werd. 

Verzoeker legt bovendien uit dat zijn broer in bijzondere omstandigheden werd vermoord, en dat zijn 

moord een verband heeft met zijn eigen problemen en bijgevolg een ernstige aanwijzing vormen dat hij 

ook voor zijn leven riskeert in geval van terugkeer naar Irak. 
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De nieuwe elementen zijn bijgevolg niet beperkt tot het nieuwe document, maar bestaan uit de 

documenten en de bijeenkomende verklaringen die verzoeker uit. 

Die nieuwe elementen dienen verder onderzocht te worden en de DVZ is niet bevoegd om die nieuwe 

elementen verder te analyseren. 

De asielaanvraag en de neergelegde elementen moeten bijgevolg aan het CGVS overgemaakt worden 

daar het CGVS bevoegd is om de gedetailleerde verklaringen van verzoeker grondig te onderzoeken. 

Door verzoekers aanvraag niet aan het CGVS over te maken heeft de DVZ de door artikel 51/8 

bepaalde bevoegdheid overschreden en heeft een voorwaarde aan het recht op een eerlijk onderzoek 

van de asielaanvraag toegevoegd. 

DVZ heeft bovendien een duidelijke appreciatiefout begaan.” 

 

En  

 

“Derde onderdeel  

 

Hierboven vermelde wetsbepalingen worden geschonden omdat de DVZ beperkt zich tot het stellen dat 

verzoekers verklaringen “gemakkelijke beweringen zijn” en “gemakkelijke verklaringen achteraf zijn55, 

wat niet in zijn bevoegdheid is. 

Uw Raad stelt bovendien dat de bewijswaarde van nieuwe elementen in concreto dient onderzocht te 

worden : 

“In casu is het niet kennelijk onredelijk van de verweerder om over de door de verzoeker voorgelegde 

kopieën van een rantsoenkaart en een woonstattest te oordelen dat de echtheid ervan niet kan worden 

gegarandeerd en dat het het resultaat kan zijn van knip- en plakwerk. » (Arrest nr 90 910 van 31 oktober 

2012 — wij benadrukken) 

In huidig geval blijkt dat DVZ geen concrete onderzoek heeft gevoerd, en beperkt zich tot het stellen dat 

verzoekers verklaringen “gemakkelijke beweringen zijn”. 

Verzoekers aangehaalde nieuwe elementen zijn nochtans geen gemakkelijke beweringen en worden 

bovendien gestaafd door documenten. 

Daardoor heeft DVZ artikel 51/8 VW, de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht geschonden.” 

 

3.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 51/8 en 62 van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 3 en 13 EVRM, van de artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van 

artikel 4, §1 van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming en van het beginsel 

van behoorlijk bestuur en van de zorgvuldige voorbereiding van de bestuurshandelingen. Voorts stelt hij 

dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.      

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, tot doel heeft verzoeker een zodanig 

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, zodat hij in staat is te weten of het zin heeft zich 

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Verwerende partij is 

verplicht de juridische en feitelijke overwegingen in de akte op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. (R.v.St., 2 februari 2007, nr. 167.408; R.v.St., 15 februari 

2007, nr. 167.852) 

Het begrip "afdoende" houdt in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (R.v.V., 25 januari 2012, nr. 73 906) 

De determinerende motieven van de thans bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen, zodat de verzoeker met kennis van zaken heeft kunnen oordelen of het 

zinvol was die beslissing aan te vechten met de middelen waarover hij in rechte beschikte, in casu met 

een beroep tot nietigverklaring bij de Raad. In de bestreden beslissing worden zowel de juridische als de 

feitelijke grondslagen weergegeven waarop de bestreden beslissing steunt. 

Gelet op de in het verzoekschrift geuite kritiek, blijkt verzoeker die motieven overigens te kennen, zodat 

in casu het voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

Er wordt geen schending aangetoond van de formele motiveringsplicht. 

Waar hij inhoudelijk kritiek levert op de bestreden beslissing, voert hij in werkelijkheid een schending 

aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad heeft dienaangaande reeds het volgende geoordeeld: 
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"Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 tothaar besluit is gekomen". (R.v.V., 29 maart 2012, nr. 78 303; zie 

ook: R.v.V., 30 juni 2011, nr. 64.262) 

Artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende : 

"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 

feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling 

ze had kunnen aanbrengen (eigen onderlijning). 

De bevoegdheid welke artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet aan 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. (zie: R.v.St., 13 december 2011, nr. 216.840) 

Overeenkomstig de rechtspraak van de Raad dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn 

opdat elementen die tijdens een tweede of volgende asielaanvraag worden aangebracht, aanleiding zou 

kunnen geven tot een onderzoek ten gronde van die aanvraag: 

- Ze moeten nieuw zijn: dit is niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het 

kader van een eerdere asielaanvraag; 

- Ze 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; 

- Ze moeten relevant 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. 

Verzoeker uit kritiek op de bestreden beslissing, doch toont niet aan met welke feiten of elementen die 

verwerende partij kende op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zij geen rekening 

zou hebben gehouden (RvV, 5 juni 2012, nr. 82.466). De bestreden beslissing steunt op een correcte 

feitenvinding. 

Inzake de overlijdensakte van de broer O., wordt in de bestreden beslissing het volgende gesteld: 

"Overwegende dat betrokkene een overlijdensakte van zijn broer O. naar voren brengt waarbij 

opgemerkt moet worden dat een overlijdensakte enkel is wat ze is, een attest van het overlijden van een 

persoon, zonder aanduiding van de omstandigheden ervan, dat de verklaringen van de betrokkene over 

de omstandigheden van de dood van zijn broer loutere en gemakkelijke beweringen zijn van de 

betrokkene." 

Verwerende partij stelt vast dat verzoeker zich in het verzoekschrift andermaal beperkt tot loutere 

beweringen omtrent de omstandigheden van overlijden van zijn broer en in essentie aldus herhaalt wat 

hij in het kader van zijn derde asielaanvraag heeft verklaard. Verzoeker laat op die manier evenwel na 

aan te tonen dat voormelde overwegingen van verwerende partij kennelijk onredelijk zouden zijn. 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, heeft verwerende partij met die overwegingen evenmin 

haar wettelijke bevoegdheden overschreden. In het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet is 

verwerende partij immers bevoegd om de bewijswaarde van de nieuw aangebrachte gegevens prima 

facie te beoordelen. 

De Raad heeft dienaangaande reeds het volgende geoordeeld: 

"Waar verzoeker aanvoert dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn bevoegdheid heeft 

overschreden door de inhoud van de voorgelegde stukken te beoordelen, dient te worden benadrukt dat 

artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet weliswaar niet toelaat om aangebrachte gegevens aan 

een doorgedreven inhoudelijk onderzoek — een onderzoek ten gronde — te onderwerpen, doch niet 

uitsluit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS^ 8 

november 2002, nr. 112 420). Artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet laat 

immers slechts toe een herhaald verzoek in overweging te nemen indien er "ernstige aanwijzingen" 

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Of een aangebracht 

gegeven een "ernstige aanwijzing" inhoudt, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van dit 

gegeven. De mogelijkheid prima facie beoordelen van de nieuw aangebrachte tot het gegevens moet 
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worden beschouwd in het licht van de doelstelling van het destijds in de vreemdelingenwet ingevoegde 

artikel 50, derde en vierde lid, met name het bereiken van een evenwicht tussen een snelle procedure 

die erop gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte vluchteling verklaren snel te weren, 

enerzijds, en de zorg om aan asielzoekers toch een voldoende rechtsbescherming te bieden anderzijds 

(Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overweging B.5.6). In die optiek is de bevoegdheid van de 

gemachtigde van de staatssecretaris begrensd tot de beoordeling dat het nieuw gegeven kennelijk niet 

van aard is om te besluiten dat er ernstige aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor bedoeld.  

Er dient tevens te worden opgemerkt dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd ter beoordeling aan de 

commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, niet automatisch als nieuw dient te 

worden beschouwd. Het begrip 'nieuwe gegevens' heeft immers niet enkel betrekking op de 

bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610)." (R.v.V., 24 

augustus 2012, nr. 86.203; zie ook: R.v.V., 24 augustus 2012, nr. 86.203; eigen onderlijning) 

Uit bovenstaande rechtspraak, volgt eveneens dat verwerende partij evenmin haar wettelijke 

bevoegdheid heeft overschreden door in de bestreden beslissing vast te stellen dat de kritiek van 

verzoeker op de beslissing d.d. 24 oktober 2012 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen zich beperkt tot verklaringen. 

Ten overvloede, merkt verwerende partij op dat verzoeker de mogelijkheid om een derde asielaanvraag 

in te dienen niet kan aanwenden als een vorm van beroep tegen de definitieve beslissing inzake zijn 

eerste asielaanvraag. (R.v.St., 15 september 2004, nr. 134.977; R.v.V., 16 juni 2009, nr. 28.2009) 

"Evenmin dient een tweede asielaanvraag om eventueel bestaande situaties ten gevolge van de fouten 

van een raadsman recht te zetten. Bijgevolg kan de brief van de advocaat er niet toe leiden dat 

voorgaande decisieve weigeringsmotieven niet overeind blijven, zodat de verzoekende partij geen 

belang heeft bij dit onderdeel van haar middel (RvS 13 december 2005, nr. 152.608)." (R.v.V., 18 

september 2012, nr. 87.743) 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoeker niet aantoont dat er een kennelijk wanverhouding bestaat tussen 

de overwegingen die de bestreden beslissingen onderbouwen en het dispositief ervan, noch toont hij 

aan dat verwerende partij niet zou zijn uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens. 

Uit het administratief dossier blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker in het kader van zijn derde 

asielaanvraag met bijstand van een tolk gehoord werd op 29 mei 2 013. Uit het schriftelijke verslag van 

dat gehoor, dat door verzoeker werd ondertekend en waarmee hij te kennen heeft gegeven het eens te 

zijn met de inhoud ervan, blijkt dat hij zijn bemerkingen en verklaringen heeft kunnen geven omtrent de 

door hem aangebrachte stukken. 

Hij kan derhalve niet ernstig voorhouden dat verwerende partij hem zou belet hebben verklaringen af te 

leggen en documenten af te geven en dat er bijgevolg sprake zou zijn van een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. (…)” 

 

3.3. 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 de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 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 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 

62 van de vreemdelingenwet.  

De Raad stelt vast dat de verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

3.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in casu onderzocht te worden in het 

kader van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, dat  verzoeker eveneens geschonden acht. 

 

3.5. Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt: 
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“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning 

aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid, en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat 

er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. De nieuwe gegevens moeten betrekking 

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaanvraag. 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

- nieuw moeten zijn; dit is niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerdere asielaanvraag, 

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

de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

- relevant moeten zijn; dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

3.6. De bevoegdheid van de gemachtigde beperkt zich in het raam van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. In beide gevallen 

wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

- In het geval dat er wordt beslist dat de vreemdeling effectief nieuwe gegevens aanbrengt in verhouding 

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

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

aan een onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit betekent dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris (de Dienst Vreemdelingenzaken) zelf niet kan nagaan of er 

voldaan is aan de voorwaarden van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij 

hiertoe niet bevoegd is. 

- In het geval dat wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen deze asielaanvraag niet aan een onderzoek ten gronde, in de zin van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal onderwerpen. 

 

3.7. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker bij zijn derde asielaanvraag onder meer het 

volgende document voorlegde: een originele overlijdensakte van zijn broer O. In het gehoorverslag 

noteert de gemachtigde m.b.t. deze overlijdensakte het volgende: 

 

“1. Overlijdensakte van broer O 

 

Nummer: 022560 

Datum: 15/04/2013 

Door: dienst pathologie van Volksgezondheid 

Doodsoorzaak: getroffen door kogels” 

 

3.8. In de bestreden beslissing motiveert de gemachtigde omtrent deze overlijdensakte als volgt: 

 

“Overwegende dat de betrokkene een overlijdensakte van zijn broer O naar voren brengt waarbij 

opgemerkt moet worden dat een overlijdensakte enkel is wat ze is, een attest van het overlijden van een 

persoon, zonder aanduiding van de omstandigheden ervan, dat de verklaringen van de betrokkene over 

de omstandigheden van de dood van zijn broer loutere en gemakkelijke beweringen zijn van de 

betrokkene.” 

 

3.9. Verzoeker betoogt dat zijn broer in bijzondere omstandigheden werd vermoord, en dat zijn moord 

een verband heeft met zijn eigen problemen en bijgevolg een ernstige aanwijzing vormen dat hij ook  

zijn leven riskeert ingeval van terugkeer naar Irak. Uit het administratief dossier blijkt dat hij tijdens zijn 

gehoor op 29 mei 2013 n.a.v. zijn derde asielaanvraag inderdaad betoogde dat de moord op zijn broer 

betrekking had op zijn eigen problemen.  
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De verwerende partij voert terecht aan dat het begrip ‘nieuwe gegevens’ niet enkel betrekking heeft op 

de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610; RvS 1 

oktober 2009, nr. 196.606). De Raad wijst er echter op dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet 

evenwel niet toelaat om aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een 

onderzoek ten gronde – te onderwerpen, maar enkel dat de bewijswaarde van de aangebrachte 

elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 november 2002, nr. 112.420). Deze bepaling laat 

immers slechts toe een herhaald verzoek in overweging te nemen indien er “ernstige aanwijzingen” 

bestaan voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald 

in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 

48/4 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.10. Verzoeker betoogt evenwel dat uit de overlijdensakte blijkt dat verzoekers broer werd 

neergeschoten, wat wordt bevestigd door de vermelding in het administratief dossier “Doodsoorzaak: 

getroffen door kogels”. Waar de gemachtigde motiveert “dat een overlijdensakte enkel is wat ze is, een 

attest van het overlijden van een persoon, zonder aanduiding van de omstandigheden ervan” dient de 

Raad vast te stellen dat de gemachtigde hierbij voorbij gaat aan wat hij zelf in het administratief dossier 

noteerde, met name dat de broer werd “getroffen door kogels” en bijgevolg de omstandigheden van het 

overlijden van de broer O., minstens gedeeltelijk, wel werden aangeduid. Dit feitelijk gegeven door de 

gemachtigde zelf neergeschreven, werd dus miskend. De bestreden beslissing mist in die zin dan ook 

een deugdelijke materiële grondslag aangezien ze feitelijk onjuist is.  

 

De Raad stelt daarenboven vast dat de authenticiteit van de voorgelegde originele overlijdensakte door 

de gemachtigde niet wordt betwist in de bestreden beslissing, noch betwist de verwerende partij de 

authenticiteit van dit stuk in haar nota met opmerkingen. 

 

De Raad stelt hierbij verder vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissing echter niet nagaat of de 

voorgelegde stukken reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van een 

eerdere asielaanvraag noch of deze stukken betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de verzoeker ze had kunnen aanbrengen (cfr. 

RvS 13 december 2011, nr. 216.840). 

 

Voor wat betreft de voorlegging van de overlijdensakte van verzoekers broer komt het de Raad voor dat 

dit een gegeven betreft dat nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een onderzoek in het kader van 

een eerdere asielaanvraag en betrekking heeft op een feit dat zich heeft voorgedaan na de laatste fase 

in de procedure waarin de verzoeker het had kunnen aanbrengen, aangezien het overlijden dateert van 

15 april 2013, een datum van na het definitieve arrest van de Raad op 27 februari 2013 aangezien de 

afstand van het geding werd vastgesteld en na de tweede asielaanvraag van 11 maart 2013. 

 

3.11. De gemachtigde van de staatssecretaris lijkt in de bestreden beslissing echter impliciet maar zeker 

aan te nemen dat ze een nieuwe asielaanvraag kan weigeren in aanmerking te nemen wanneer de 

nieuwe gegevens de beweerde vrees voor vervolging of het beweerde risico op ernstige schade niet 

kunnen gronden. De gemachtigde beperkt zich daarbij tot de stelling “dat de verklaringen van de 

betrokkene over de omstandigheden van de dood van zijn broer loutere en gemakkelijke beweringen 

zijn van de betrokkene.”.  

De Raad stelt vast dat met de enkele stelling dat het om “loutere en gemakkelijke beweringen” gaat, de 

gemachtigde niet in concreto motiveert waarom hij de beweringen van verzoeker als louter en 

gemakkelijk afdoet. Daarenboven miskent de gemachtigde wederom het feitelijk gegeven dat 

verzoekers broer overleed als gevolg van kogels zoals wordt vastgesteld in de voorgelegde 

overlijdensakte die betrekking heeft op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase 

in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.  

 

In de mate dat de gemachtigde van de staatssecretaris stelt dat verzoekers vrees voor vervolging of 

ernstige  schade niet genoegzaam wordt bewezen door de voorgelegde overlijdensakte, omdat het 

“zonder aanduiding van de omstandigheden ervan” zou zijn, wat een feitelijk onjuist gegeven is zoals 

blijkt uit punt 3.10, en omdat “de verklaringen van de betrokkene over de omstandigheden van de dood 

van zijn broer loutere en gemakkelijke beweringen zijn van de betrokkene.” heeft de gemachtigde zijn 

beperkte beoordelingsbevoegdheid miskend (cfr. RvS 13 december 2011, nr. 216.840). 

 

Dergelijke appreciatie van de aangebrachte nieuwe gegevens kan niet gebeuren in de fase van het in 

overweging nemen van een nieuwe asielaanvraag. De gemachtigde van de staatssecretaris kan in die 
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fase enkel vaststellen of er al dan niet nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet worden aangebracht en zijn bevoegdheid hierdoor is uitgeput. 

 

3.12. Een schending van de materiële motiveringsplicht en artikel 51/8 van de vreemdelingenwet wordt 

aangetoond.  

Dit onderdeel van het enige middel is gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

Aangezien een eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel die ontwikkeld werden 

ten opzichte van de bestreden beslissing geen aanleiding kunnen geven tot een ruimere nietigverklaring 

ervan, worden zij niet onderzocht. (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding  29 mei 2013 houdende de weigering tot in overwegingname (bijlage 

13quater), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

J. GHEYLE M. MAES 


