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 nr. 112 357 van 21 oktober 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese 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 voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 21 mei 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 juni 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 september 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. KIWAKANA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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 17 januari 2012 dient de verzoekster een eerste asielaanvraag in bij de Belgische overheden. 

 

Op 29 juni 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

Het beroep dat de verzoekster tegen deze beslissing instelt bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wordt verworpen en bij arrest nr. 89 674 van 15 oktober 
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2012 weigert ook de Raad aan de verzoekster de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 21 mei 2013 dient de verzoekster een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 21 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

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

houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de thans bestreden 

beslissing die aan de verzoekster ter kennis werd gebracht op 21 mei 2013 en die als volgt is 

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 C(…) D(…) 

geboren te Cabinda , op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Angola 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 21.05.2013  

Overwegende dat betrokkene op 17.01.2012 een eerste asielaanvraag indiende die op 29.06.2012 van 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 17.10.2012 de 

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

betrokkene op 21.05.2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat zij niet terugkeerde naar 

haar land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze in Angola nog geen lid geweest 

zou zijn van de FLEC. Overwegende dat betrokkene haar lidkaart van de FLEC dd. 23.12.2012 voorlegt. 

Overwegende dat dit document niet van die aard is dat het de essentie van de beslissing van het 

Commissariaat-generaal bij haar eerste asielaanvraag kan wijzigen. Overwegende dat opgemerkt dient 

te worden dat u bij uw 'refugié sur place' activiteiten geen prominente, laat staan leidinggevende rol op u 

hebt genomen; u was enkel aanwezig in de hoedanigheid van een gewone deelnemer. Overwegende 

dat betrokkene twee documenten afgegeven door Le Pasteur 'Kiembo Anny Antonio Da Silva dd. 

23.12.2012 en 21.03.2013 voorlegt waarmee betrokkene wil aantonen dat ze deel zou nemen aan 

activiteiten georganiseerd door FLEC in België. Overwegende dat deze documenten een gesolliciteerd 

karakter hebben. Overwegende dat betrokkene een brief van haar advocaat M(…) K(…) dd. 16.05.2013 

voorlegt. Overwegende dat dit document een gesolliciteerd karakter heeft. Overwegende dat betrokkene 

een kopie van verklaring afgegeven door de politie van Angola dd. 22.02.2013 voorlegt waarin verklaart 

wordt dat de politie op zoek zou zijn naar betrokkene aangezien ze in november 'vorig jaar’ uit de 

gevangenis IFA te Luanda ontsnapt zou zijn en omdat haar 'ondertussen overleden' ouders lid zouden 

zijn van de Flec. Overwegende dat een kopie niet op een adequate manier beoordeeld kan worden 

aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kan worden nagegaan. Overwegende dat een 

document enkel bewijskracht heeft als het ondersteund wordt door geloofwaardige, plausibele en 

coherente verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze 

bij terugkeer naar Angola vermoord zal worden door de politie. Overwegende dat betrokkene geen enkel 

begin van bewijs naar voor brengt om deze bewering te staven. Overwegende dat betrokkene een DHL-

ontvangstbewijs dd. 12.03.2013 voorlegt waarmee de verklaring van de politie opgestuurd zou zijn door 

haar vriend N(…) D(…). Overwegende dat dit. ontvangstbewijs enkel bewijst dat er een verzending naar 

betrokkene gebeurde, zonder aanduiding van wat er verzonden zou zijn. 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 al op 10.08.2012 & 24.10.2012 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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 De verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan “van het artikel 51/8, alinea 1 

en 62 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toegang, het verblijf, de vestiging en tot 

de verwijdering van vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 relatief aan de 

formele motivering van administratieve akten, van het principe van behoorlijke motivering van 

administratieve beslissingen, van het proportionaliteitsprincipe, de zorgvuldigheids- en 

onderzoeksverplichting, van de manifeste appreciatiefout, van het principe van een behoorlijke bestuur, 

van het principe volgens dewelke de administratieve overheid het geheel van de pertinente elementen 

eigen aan een zaak in overweging dient te nemen wanneer zij een beslissing neemt”. Uit het verdere 

betoog van de verzoekster blijkt dat zij tevens de schending aanvoert van de artikelen 48/3 en 48/4 van 

de vreemdelingenwet.  

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Dat de bestreden akte als volgt luidt : 

«Overwegende dat betrokkene bij haar huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met 

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

asielprocedure waarin zij had kunne 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 december 1980.". 

TERWIJL 

1°) Schending van het artikel 51/8, 1ste alinea van de wet van 15 december 1980 - Schending van de 

artikels 48/3 en 48/4 van de wet van 15/12/1980 - Manifeste appreciatiefout 

Het artikel 51/8, 1ste alinea van de wet van 15/12/1980 is als volgt opgesteld : 

« De minister of zijn afgevaardigde kan beslissen om een asielaanvraag niet in overweging te nemen, 

wanneer de vreemdeling reeds een zelfde asielaanvraag heeft ingediend nabij een van de autoriteiten 

aangewezen door de Koning in uitvoering van het artikel 50, 1ste alinea, en dat hij geen nieuwe 

elementen verschaft, dat er, wat hem betreft, serieuze indicaties bestaan van een gegronde vrees tot 

vervolging in de zin van de Conventie van Geneve, zoals gedefinieerd door het artikel 48/3 of van 

serieuze indicaties van een werkelijk risico op zware aantastingen, zoals gedefinieerd door het artikel 

48/4. De nieuwe elementen moeten betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase van de procedure, gedurende dewelke de vreemdeling deze had kunnen 

verschaffen. « . (vrije vertaling) 

In huidig geval, beschouwt de Dienst voor Vreemdelingenzaken, door zich te steunen op het 

voorgenoemd artikel 51/8, dat de lidkaart (dd 23/12/2012) van het Flec, document voorgelegd in 

origineel door verzoekster ter ondersteuning van haar 2de asielaanvraag, geen « nieuw element » zou 

vormen in de zin van het voorgenoemde artikel 51/8, alinea 1. Dat deze redenering totaal onjuist is. 

Ter inleidende titel, dient er te worden onderstreept dat in de bestreden beslissing noch de authenticiteit 

noch de validiteit van het document werden weerlegd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Dat er dus dient te worden beschouwt dat dit document wel degelijk authentiek en geldig is. 

Bovendien, behoudt dit document « nieuwe elementen » in de zin van het artikel 51/8 van de wet van 15 

december 1980, doordat het de politieke activiteiten van verzoekster staaft. 

Dat de verklaring van de Angolese politie dd 22/02/2013 ook de door verzoekster in haar eerste 

asielaanvraag aangehaalde elementen verduidelijkt. 

Er dient dus te worden beschouwt dat deze documenten, en de informatie erin behouden, wel degelijk 

een « nieuw element » vormen in de zin van het artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980. 

Bovendien, kan men niet anders dan vast te stellen dat de Dienst voor Vreemdelingenzaken niet over 

de macht beschikt om de informatie- elementen die door de neergelegde documenten worden 

aangebracht te onderzoeken, , deze competentie zijnde toegewezen aan het Commissariaat-Generaal 

voor Vluchtelingen en Staatslozen. 

De originele documenten voorgelegd door verzoekster ter ondersteuning van haar 2de asielaanvraag, 

vormen dus wel degelijk een « nieuw element », in de zin van het voorgenoemde artikel 51/8, 1ste 

alinea, doordat ze niet konden worden voorgelegd in een vroeger stadium van de procedure daar 

verzoekster ze pas na de afsluiting van zijn eerste asielprocedure heeft ontvangen. 
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Door de bestreden beslissing te nemen, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het artikel 51/8, 1ste 

alinea van de wet van 15/12/1980 geschonden en een manifeste appreciatiefout gemaakt. 

Bovendien, heeft de Dienst voor Vreemdelingenzaken, door de bestreden beslissing te nemen, de 

artikels 48/3 en 48/4 van de wet van 15/12/1980 geschonden, doordat de tegenpartij niet op een geldige 

wijze, in hoofde van verzoekster, een gegronde vrees tot vervolging weerlegt, in de zin van het 1ste 

artikel van de Conventie van Geneve en van het artikel 48/3 van de wet van 15/12/1980, noch op 

geldige wijze het bestaan, in hoofde van verzoekster, van een werkelijk risico tot het ondergaan van 

zware aantastingen, zoals gedefinieerd in het artikel 48/4 van de wet van 15/12/1980 weerlegt. 

Uit hetgeen vooraf gaat vloeit voort dat de bestreden beslissing dient nietig verklaard te worden. 

Dat door de bestreden beslissing te motiveren zoals ze het heeft gedaan, de tegenpartij het artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 heeft geschonden, alsook de artikels 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 met betrekking tot de formele motivering van administratieve aktes. 

Door de bestreden beslissing te nemen, heeft de Dienst voor Vreemdelingenzaken eveneens het 

principe geschonden, volgens dewelke de administratieve autoriteit, ertoe gehouden is alle pertinente 

elementen van de zaak in beschouwing te nemen, alvorens een beslissing te nemen. 

Uit al hetgeen hier vooraf gaat, vloeit voort dat de beslissing tot weigering van het in overweging nemen 

van de 2de asielaanvraag van verzoekster (bijlage 13quater), de wettelijke bepalingen en 

administratieve principes niet in acht nemen.” 

 

2.2 Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekster in de aanhef van haar middel een heel aantal 

wettelijke bepalingen en beginselen geschonden acht, doch dat zij niet alle aangevoerde schendingen 

ook daadwerkelijk uitwerkt in haar betoog. Zo bevat het verzoekschrift geen enkele concrete toelichting 

wat de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel en de onderzoeksplicht betreft.  

 

Er dient op te worden gewezen dat het verzoekschrift luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, 

tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen [moet] bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in 

de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618).  

 

Aangezien de verzoekster nalaat aan te duiden op welke wijze de bestreden beslissing het 

proportionaliteitsbeginsel en de onderzoeksplicht zou schenden, zijn deze onderdelen van het middel 

onontvankelijk. 

 

Waar de verzoekster de schending opwerpt van het “principe van een behoorlijke bestuur”; merkt de 

Raad op dat het bestuursrecht geen uniek en enig “beginsel van behoorlijk bestuur” maar diverse 

beginselen van behoorlijk bestuur kent. Op dit punt bevat het middel dan ook niet de vereiste duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel. Dit onderdeel van het middel is derhalve eveneens 

onontvankelijk. 

  

2.3 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Hetzelfde geldt voor het bepaalde 

in artikel 62 van de vreemdelingenwet. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de bestreden beslissing wordt in casu uitdrukkelijk verwezen 

naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekster 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 

vreemdelingenwet. De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 
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stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandeling en artikel 62 van de vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

2.4. Uit het betoog ter ondersteuning van het middel blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden 

beslissing kent. Zij voert immers aan dat de redengeving met betrekking tot de lidkaart van het Flec 

onjuist is en is van mening dat ook de verklaring van de Angolese politie dient te worden beschouwd als 

een nieuw element in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift blijkt dan 

ook dat de verzoekster in wezen doelt op een schending van de materiële motiveringsplicht, hetgeen 

overigens ook kan worden begrepen uit de aanhef van het middel waarin zij een schending aanvoert 

van “het principe van de behoorlijke motivering van administratieve beslissingen”. De vraag naar de 

behoorlijke motivering betreft de materiële motiveringsplicht, zodat de Raad het middel in dit kader zal 

onderzoeken. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing werd 

immers genomen in toepassing van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet. Deze bepaling, 

zoals van kracht op de 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.” 

 

Uit de hierboven weergegeven bewoordingen van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet kan 

worden afgeleid dat de gegevens die in het raam van een meervoudige asielaanvraag worden 

voorgelegd: 

- nieuw moeten zijn, i.e. 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, i.e. 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; 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris beperkt zich in het kader van artikel 51/8, 

eerste lid van de vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. 

In beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

- indien wordt beslist dat door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden aangebracht 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 artikel 48/3 en artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet. Dit betekent dat de gemachtigde zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de 

voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, aangezien hij hiervoor niet 

bevoegd is. 

- indien wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat deze asielaanvraag niet aan een 
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onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, zal 

worden onderworpen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

2.5 De verzoekster betoogt dat zij een originele lidkaart d.d. 23 december 2012 van het Flec heeft 

voorgelegd. Zij meent dat de redenering op basis waarvan deze lidkaart niet als een nieuw element 

aanvaard wordt, totaal onjuist is en wijst er op dat de authenticiteit ervan niet in vraag wordt gesteld 

zodat moet worden aangenomen dat het om een authentiek en geldig stuk gaat dat bovendien haar 

politieke activiteiten staaft. 

 

De verzoekster verliest echter de concrete motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de 

door haar voorgelegde lidkaart van het Flec uit het oog. Hoewel de verzoekster kan worden gevolgd 

waar zij stelt dat de authenticiteit van dit stuk buiten betwisting staat, gaat zij er geheel aan voorbij dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris hierover als volgt heeft geoordeeld: “Overwegende dat 

betrokkene haar lidkaart van de FLEC dd. 23.12.2012 voorlegt. Overwegende dat dit document niet van 

die aard is dat het de essentie van de beslissing van het Commissariaat-generaal bij haar eerste 

asielaanvraag kan wijzigen. Overwegende dat opgemerkt dient te worden dat u bij uw 'refugié sur place' 

activiteiten geen prominente, laat staan leidinggevende rol op u hebt genomen; u was enkel aanwezig in 

de hoedanigheid van een gewone deelnemer.”  Zodoende heeft de verweerder de lidkaart van het Flec 

in aanmerking genomen, doch heeft hij geoordeeld dat dit stuk niet van aard is om de essentie van de 

beslissing inzake haar eerste asielaanvraag te kunnen wijzigen. De verzoekster maakt met haar betoog 

op geen enkele wijze aannemelijk dat de verweerder op basis van deze vaststellingen in kennelijke 

onredelijkheid tot zijn oordeel zou zijn gekomen dat de verzoekster met deze lidkaart van het Flec 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” zoals hij in het algemeen en dus voor alle door de verzoekster neergelegde 

stukken en afgelegde verklaringen heeft geconcludeerd. Met de enkele en bijzonder vage beweringen 

van de verzoekster dat “de redenering totaal onjuist is” en dat de lidkaart als een nieuw element moet 

worden aanzien omdat het de politieke activiteiten van de verzoekster staaft, slaagt de verzoekster er 

niet in de concrete motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. 

 

In de mate dat de verzoekster er op zou doelen dat de lidkaart nieuw is omdat ze authentiek is 

gedateerd op 23 december 2012, merkt de Raad op dat het niet is omdat een stuk nieuw en authentiek 

is in de zin dat het gedateerd is van na het afsluiten van verzoeksters eerste asielprocedure, dat het 

daarom ipso facto om een nieuw gegeven in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet zou gaan. 

Ook de relevantie van dit stuk moet, zoals uiteengezet onder punt 2.4, in aanmerking worden genomen 

bij de herhaalde asielaanvraag. 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 de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op 

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Aan de hand van eerdere 

beslissingen kan onderzocht worden of de nieuwe elementen blijk kunnen geven van aanwijzingen van 

gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op ernstige schade (RvS (cass) 3 november 

2009, nr. 4987). Door de relevantie van het voorgelegde stuk te onderzoeken, heeft de verweerder dan 

ook niet ipso facto artikel 51/8 van de vreemdelingenwet geschonden.  

 

2.6 Waar de verzoekster stelt dat de verklaring van de Angolese politie d.d. 22 februari 2013 de door 

haar aangehaalde elementen in haar eerste asielaanvraag verduidelijkt, erkent zij in wezen dat dit stuk 

op haar initiële asielmotieven slaat. De verzoekster maakt dan ook op geen enkele wijze aannemelijk 

dat dit stuk geen betrekking heeft op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in 

de procedure waarin zij het hadden kunnen aanbrengen, zoals vereist door artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet. Bovendien gaat de verzoekster hierbij wederom geheel voorbij aan de concrete 

motieven van de bestreden beslissing dienaangaande, waarin omtrent deze verklaring wordt 

geoordeeld: “Overwegende dat betrokkene een kopie van verklaring afgegeven door de politie van 

Angola dd. 22.02.2013 voorlegt waarin verklaart wordt dat de politie op zoek zou zijn naar betrokkene 

aangezien ze in november 'vorig jaar’ uit de gevangenis IFA te Luanda ontsnapt zou zijn en omdat haar 

'ondertussen overleden' ouders lid zouden zijn van de Flec. Overwegende dat een kopie niet op een 

adequate manier beoordeeld kan worden aangezien de herkomst en de authenticiteit ervan niet kan 

worden nagegaan. Overwegende dat een document enkel bewijskracht heeft als het ondersteund wordt 

door geloofwaardige, plausibele en coherente verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is.” De 

verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat de vaststelling van de verweerder dat zij een kopie van 
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een verklaring van de politie heeft neergelegd onjuist zou zijn, evenmin maakt zij aannemelijk dat de 

verweerder op basis van deze vaststelling op kennelijk onredelijke wijze zou hebben besloten om dit 

stuk niet als een nieuw gegeven in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet in aanmerking te 

nemen. De vaststellingen van de verweerder vinden steun in de stukken van het administratief dossier, 

waaruit onder meer blijkt dat de verzoekster omtrent deze verklaring zelf stelde dat zij niet wist waar het 

origineel ervan is (gehoorverslag d.d. 21 mei 2013, vraag 15). 

 

Bovendien kan de gemachtigde van de staatssecretaris te dezen worden gevolgd. Immers kan de 

authenticiteit van een kopie niet worden nagegaan aangezien kopieën en faxen gemakkelijk met 

allerhande knip- en plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624; RvS 25 juni 

2004, nr. 133.135). Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris 

om geen bewijswaarde toe te kennen aan de kopie van een verklaring. Aangezien artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet bepaalt dat nieuwe gegevens “ernstige aanwijzingen” moeten bevatten, kan ook de 

bewijswaarde van een document mee in rekening worden genomen in de beoordeling van de bij 

verzoeksters tweede asielaanvraag voorgelegde stukken. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat 

weliswaar niet toe om aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek - een 

onderzoek ten gronde - te onderwerpen, doch sluit niet uit dat de bewijskracht 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 de Vluchtelingenconventie of ernstige 

aanwijzingen 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 tot het prima facie beoordelen van de 

nieuw aangebrachte gegevens moet 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 asielzoekers toch een voldoende 

rechtsbescherming te bieden anderzijds (Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek 

is de bevoegdheid van de verweerder begrensd tot de beoordeling dat het nieuwe gegeven kennelijk 

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

stukken die geen bewijswaarde hebben, kunnen alleszins geen aanwijzingen van het bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van 

de vreemdelingenwet, of van het bestaan van ernstige aanwijzingen van een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet afgeleid worden. De verzoekster toont dan ook 

niet aan dat de verweerder de kopie van de verklaring bij de politie ten onrechte niet als een nieuw 

gegeven in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft weerhouden. 

 

2.7 Waar de verzoekster stelt dat het niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris toekomt om de 

neergelegde documenten te onderzoeken en dat deze bevoegdheid enkel is toegewezen aan de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, merkt de Raad op dat de verzoekster niet 

uiteenzet op welke wijze de verweerder dan wel in casu zijn bevoegdheid zoals voorzien in artikel 51/8 

van de vreemdelingenwet zou hebben overschreden.  

 

Waar het inderdaad zo is dat het enkel aan de commissaris-generaal toekomt om in eerste instantie te 

oordelen of de ingeroepen elementen al dan niet een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico 

op ernstige schade verantwoorden, is het krachtens artikel 51/8 van de vreemdelingenwet wel aan de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde om te oordelen of de elementen die bij een herhaalde 

asielaanvraag worden aangebracht al dan niet nieuwe gegevens zijn dat er, wat de betrokkene betreft, 

ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de 

Vluchtelingeconventie of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en dat zij bovendien betrekking hebben op feiten of 

situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de betrokkene ze had 

kunnen aanbrengen. Voor de bevoegdheidsverdeling tussen de gemachtigde van de staatssecretaris en 

de commissaris-generaal kan worden verwezen naar hetgeen is uiteengezet onder punt 2.4 en punt 2.6. 

De verzoekster maakt niet concreet aannemelijk dat de verweerder in casu de hem toegekende 

bevoegdheid zou hebben overschreden.  

 

2.8 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). 
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2.9 Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat een schending van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet niet kan 

worden aangenomen. Evenmin wordt een manifeste appreciatiefout aangetoond. 

 

2.10 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Waar de verzoekster de schending aanvoert van “het principe volgens dewelke de administratieve 

overheid het geheel van de pertinente elementen eigen aan een zaak in overweging dient te nemen 

wanneer zij een beslissing neemt” doelt zij dan ook op een schending van de zorgvuldigheidsplicht. Uit 

de bestreden beslissing blijkt dat rekening werd gehouden met al de door de verzoekster aangevoerde 

elementen in haar tweede asielaanvraag, de verzoekster toont het tegendeel alleszins niet aan. De 

verzoekster voert geen andere argumenten aan dan diegene die hierboven reeds werden besproken. 

Uit de voorgaande uiteenzettingen blijkt dat de verzoekster er niet slaagt in aan te tonen dat er in casu 

werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

2.11 Wat de aangevoerde schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet betreft, 

kan de Raad slechts opmerken dat deze artikelen bepalen in welke omstandigheden de 

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus aan een vreemdeling kan worden 

toegekend. Nu in de bestreden beslissing evenwel geen standpunt wordt ingenomen over de toekenning 

van enige status, doch slechts wordt vastgesteld dat de verzoekster geen nieuwe gegevens in de zin 

van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet heeft aangevoerd, vaststelling die de verzoekster 

niet weerlegt, kan geen schending van deze wetsbepalingen worden vastgesteld. 

 

Er moet bovendien worden benadrukt dat de Raad in casu optreedt als annulatierechter overeenkomstig 

artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet. In die hoedanigheid kan hij enkel een wettigheidstoezicht op 

de bestreden beslissing 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). Dit houdt in dat de Raad in het kader van de uitoefening van zijn 

annulatiebevoegdheid niet bevoegd is om zich uit te spreken over het al dan niet toekennen van de 

vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus. 

 

De aangevoerde schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet is niet dienstig. 

 

2.12 Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoeekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1  
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


