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 nr. 112 412 van 22 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 juli 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag van 17 juni 2013. 

 

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 11 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. LANDUYT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 juni 2013 diende de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 17 juni 2013 een beslissing 

houdende de weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 

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

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

van 6 mei 1993,15 juli 1996 en 15 September 2006; 

Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten A.M.K. 

geboren te Pachahie, op (in) 01.01.1991 

en van nationaliteit te zijn : Afghanistan 
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die een asielaanvraag heeft ingediend op 12/06/2013 (2) 

Overwegende dat de betrokkene op 12 juni 2012 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier op 

22 juni 2012 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 

26 november 2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 29 april 2013 

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

Overwegende dat de betrokkene op 12 juni 2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat 

hij niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene drie foto's naar voren 

brengt waarop de betrokkene zou staan waarbij opgemerkt moet worden dat een foto enkel is wat hij is, 

een afbeelding van een persoon zonder aanduiding van de plaats waar, de tijd wanneer of de 

omstandigheden waarin ze genomen zouden zijn. Overwegende dat de betrokkene een attest naar 

voren brengt waarin staat waar hij van 01/07/2010 tot 30/04/2012 gewerkt zou hebben waarbij 

opgemerkt moet worden dat de betrokkene een dergelijk attest reeds naar voren had kunnen brengen 

tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene een attest van 

het districtshuis met verklaring van de dorpshoofden naar voren brengt dat ingaat op de redenen die hij 

gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten, waarbij opgemerkt moet worden dat de 

betrokkene een dergelijk attest reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn 

eerste asielaanvraag, dat de inhoud terugslaat op de redenen die de betrokkene gehad zou hebben om 

zijn land van herkomst te verlaten, dat aan deze motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische 

asielinstanties. 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 verklaart dat zijn problemen reëel zijn waarbij opgemerkt moet worden dat deze 

verklaringen terugslaan op de redenen die hij gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten, 

dat aan deze motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties. 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 Geneve 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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel. Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (B.S.. 12 September 1991) en schending van het 

Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 

en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953. Dat de wetgeving m.b.t. de motivering er strekt toe de formele 

motivering ais een substantiële vormvereiste op te leggen. Dat de wetgever duidelijk de bedoeling had 

om de formele motivering ais een substantieel vormvoorschrift op te leggen, zonder mogelijkheid deze 

motiveringsvereiste vervangen te zien door deze of gene motivering die de rechtsonderhorige wel op 

een of andere wijze bekend zou zijn. Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere 

bronnen van het recht is geschonden (LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur. Kluwer, Antwerpen, 

1988, p. 69-70, en verwijzingen). Dat ook hier betreft het een substantiële vormvereiste (R.v.St nr 31 

882 dd. 1 februari 1989 ). Dat de beslissing zelf niet voldoet aan de motiveringsvereiste omschreven in 

de formele motiveringswet en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, R.W., 

1995-96, 49). Dat de formele motiveringswet niet alleen een waarborg voor de burger die alzo vermag 

duidelijk kennis te nemen van al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de 

draagwijdte ervan is (RvSt, N.V. Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt, Smets-Jet, nr. 41.884, 

4 februari 1993, A.P.M.. 1993, 43; RvSt, Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, m. 

40.389, 10 november 1992; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des 

actes administratives', J.T., 'l991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 

215/3, 16) maar ook een waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., 

A.S.B.L. Environment et Patrimoine ecusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr 

45.623, dd. 30 december 1993; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle 

des actes administratives', JX, 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987 Senaat, ( bijzondere zitting 
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1988) 1990-91, nr. 215/2, 6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt, Warnants, nr. 21.635, 

3 december 1981). Dat het Internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend 

te Geneve op 28 juni 1951 en goedgekeurd bij Wet van 31 januari 1953, en het Protocol van New-York 

van 31 januari 1967 betreffende de Status van Vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967, 

een internationaal instrument met humanitaire doelstellingen is, hetgeen een soepele interpretatie en 

evenwichtige verdeling van de bewijslast vergt (BOSSUYT, M., "De vluchtelingendefinitie uit het Verdrag 

van Geneve" in Binnen en buiten. Vluchtelingen op zoek naar recht, Tegenspraak Cahiers nr. 7. Kluwer, 

Antwerpen, 1988, p. 29). Vooreerst dient opgemerkt te worden dat zijn verklaringen met betrekking tot 

de dreigbrieven die hij ontvangen heeft geloofwaardig zijn. Samengevat is het enige wat hij over die 

dreigbrieven kan vertellen dat hij er drie hebt ontvangen op drie weken tijd, dat zijn vader er bij hem op 

aandrong te stoppen met zijn werk en dat hij pas na de derde brief stopte met werken en tot het besef 

kwam dat het gevaarlijk werd voor u (CGVS vragen 121-156). Mijn verzoeker kan niet meer vertellen, 

gezien hij niets meer weet. Hij heeft - omdat hij er niet veel belang aan hechtte - er juist niet veel 

aandacht aan gegeven. Er is geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van verzoeker. Hij vertelde 

een coherent verhaal. Daarnaast kan er geloof gehecht worden aan uw beweringen in verband met zijn 

werk voor UNAMA. Hij verklaart dat zijn taak bij het eerste checkpoint erin bestond de poort te openen 

wanneer een auto kwam aangereden (CGVS vragen 48, 63-66). Dat een veiligheidsagent bij het eerste 

checkpoint dat gepasseerd moet worden om de gebouwen van de UN binnen te geraken auto's 'zonder 

boe of ba' doorlaat, is geloofwaardig. Gezien het hoge profiel van de gebouwen van de UN en het 

verhoogde risico op doelgerichte aanslagen is het toch plausibel dat u auto's moest doorlaten zonder 

eerst vooraf een zekere controle uit te voeren. Mijn verzoeker zijn nieuwe stukken, zijnde drie foto's en 

een verklaring van de dorpsoudsten, die zijn probleem bevestigen werden voorgelegd; Dat de bestreden 

beslissing stelt dat mijn verzoeker deze tijdens zijn eerste asielaanvraag had kunnen voorleggen. Dat 

mijn verzoeker dit niet kon. Dat hij deze stukken opgevraagd heeft bij familie en vrienden in zijn land, 

nadat hij geconfronteerd was met het feit dat men hem niet geloofde. Dat hij de enveloppe voorlegt 

waarin de stukken werden opgestuurd om aan te tonen dat hij deze ten tijde van zijn eerste 

asielaanvraag (nog) niet had.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen 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. 

 

Artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 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 Geneve, 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." 

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de verwerende partij toekent, is louter 

beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot een vorige asielaanvraag nieuwe gegevens 

aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.840). 
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Gegevens die aanleiding kunnen geven tot een onderzoek ten gronde van een tweede of volgende 

asielaanvraag, moeten steeds: 

- nieuw 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 zijn: dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico 

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet 

- cumulatief aanwezig zijn. 

 

Om te kunnen oordelen of een document al of niet een ernstige aanwijzing inhoudt voor een gegronde 

vrees in de zin van artikel 48/3 of artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, kan de verwerende partij dit 

document onderwerpen aan een prima facie beoordeling naar de bewijswaarde. 

 

Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat wellswaar 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). Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 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 Conventie van Geneve 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 aan 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 verwerende partij 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. 

 

Verzoeker komt niet verder dat te betogen dat “zijn verklaringen met betrekking tot de dreigbrieven die 

hij ontvangen heeft geloofwaardig zijn”, dat “er geen reden (is) om te twijfelen aan de verklaringen van 

verzoeker” en dat “hij een coherent verhaal “vertelde” en “Daarnaast kan er geloof gehecht worden aan 

uw beweringen in verband met zijn werk voor UNAMA”. Dit betoog komt neer op een herhaling van zijn 

tweede asielaanvraag en is niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. 

 

De theoretische beschouwingen van de verzoekende partij aangaande artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet en de bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie omtrent het onderzoek van de asielaanvraag, zijn niet 

dienstig. Verzoekende partij betrekt deze theoretische uiteenzetting niet op de bestreden beslissing. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat er wordt ingegaan op alle stukken die de 

verzoekende partij bij haar tweede asielaanvraag aanbracht en dat van alle stukken afdoende wordt 

toegelicht waarom deze niet in aanmerking kunnen komen als zijnde nieuwe elementen in de zin van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Tweede middel. Schending van de artikelen 48/4 en 57/6 van de Vreemdelingenwet en schending van 

het Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 

1951 en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur. Ten 

onrechte stelt men het CGVS dat er geen subsidiaire beschermingsstatus dient toegekend te worden. 

Het is ten onrechte dat het CGVS de situatie uit Jalalabad heeft beoordeeld, terwijl het werkelijk 

vaststaat dat verzoeker afkomstig is en zijn belangen heeft in een regio waarvan algemeen geweten is 

dat de veiligheidssituatie problematisch is. Verzoeker heeft het recht dat zijn asielaanvraag individueel 

en afzonderlijk wordt beoordeeld en het is ontoelaatbaar dat het CGVS, zonder rekening te houden met 

de persoonlijke situatie en het persoonlijk gevaar dat verzoeker ook in Nangarhar dreigt te overkomen, 

zich er vanaf maakt door te stellen dat de situatie in Kaboel niet van dien aard is dat deze voor burgers 
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een reëel risico uitmaakt op schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker loopt het risico om in Nangarhar tevens het slachtoffer te worden van een onmenselijke en 

onterende behandeling in de zin van artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet, daar hij in 

voortdurende angst zal dienen te leven dat hetgeen hem overkomen is, zich zou herhalen. Minstens 

dient, in overeenstemming met artikel 48/4 § 2, b van de Vreemdelingenwet de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker te worden toegekend. Dit maakt dat hij gevaar loopt voor verdere  

vervolging. Dergelijke categorie verdient volgens het UNHCR verdere bescherming : (…) Daarnaast 

adviseert het UNHCR subsidiaire bescherming aan Afghanen op basis van de situatie in het land : (…). 

In haar rapport stelt ANSO dat er nog steeds vaak voorkomende en ernstige incidenten zijn. (…). Er zijn 

dus voldoende rapporten die aantonen dat de streek, waar mijn verzoeker afkomstig is, gevaarlijk is. Dat 

men zelfs in de bestreden beslissing de subsidiaire bescherming niet onderzoekt.” 

 

2.2.2. De Raad stelt vooreerst vast dat het middel niet gericht is tegen de bestreden beslissing. De 

toelichting bij het middel bestaat immers enkel uit een korte theoretische uiteenzetting, gevolgd door een 

letterlijke herhaling van (delen van) het verzoekschrift dat de verzoekende partij in het verleden indiende 

tegen de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

van 26 november 2012. Met arrest nr. 101 925 van 29 april 2013 werden de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. De verzoekende partij gaat nergens concreet in op de 

motieven van de bestreden beslissing en beperkt zich tot knip-en-plakwerk. De enige beslissing die 

concreet wordt besproken is de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen van 26 november 2012. Verzoeker betoogt letterlijk: “Ten onrechte stelt 

men het CGVS dat er geen subsidiaire beschermingsstatus dient toegekend te worden”. 

 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat de verwerende partij niet op kennelijk onredelijke wijze 

oordeelde: “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 Geneve of voor een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

wet van 15 december 1980”. Bovendien ontwaart de Raad in de bestreden beslissing geen onderdeel 

inzake de situatie in Jalalabad. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


