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 nr. 113 249 van 31 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 7 maart 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

21 februari 2013 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 

13quater). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 september 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. JP LIPS verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. MATROYE, 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 23 januari 2012 dient de verzoeker een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteten. Deze 

asielprocedure wordt afgesloten met het arrest nr. 92 338 van 28 november 2012 waarbij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen aan de verzoeker de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire 

beschermingsstatus weigert. 

 

Op 19 februari 2013 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. 
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Op 21 februari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

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

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

als volgt gemotiveerd:  

 

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

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

van 6 mei 1993,15 juli 1998 en 15 september 2006; 

Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten D(…) B(…) 

geboren te Conakry, op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Guinee 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 19/02/2013  

Overwegende dat de betrokkene op 23 januari 2012 een eerste asielaanvraag indiende en zijn dossier, 

op 27 januari 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 8 

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

bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 23 november 2012 een 

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

Overwegende dat de betrokkene op 19 februari 2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt 

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

verklaart dat de verklaringen die hij aflegde tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag waar 

zijn waarbij opgemerkt moet worden dat de eerste asielaanvraag van de betrokkene definitief negatief 

werd afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een arrest tot weigering van de 

vluchtelingen en van de subsidiaire bescherming, dat het louter verklaren dat zijn verklaringen waar zijn 

de conclusies van de Belgische asielinstanties niet weerlegt. Overwegende dat de betrokkene een attest 

van UFDG naar voren brengt waarin deze organisatie stelt dat de betrokkene een militant is van hen 

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

asielaanvraag er melding maakte van maakte dat hij militant was van UFDG, dat hij dan ook reeds 

tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag een dergelijk attest naar voren had kunnen 

brengen, dat het document een gesolliciteerd karakter heeft, dat het geschreven kan zijn op aanvraag. 

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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft een synthesememorie neergelegd overeenkomstig artikel 39/81, vijfde lid, 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).  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 

van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 18 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten). 

De verzoeker stelt tevens dat de verweerder zich schuldig maakt aan bevoegdheidsoverschrijding.  

 

In de synthesememorie licht de verzoeker het middel als volgt toe: 

 

“3.2.1. Verwerende partij overweegt dat de nieuwe stukken die verzoekende partij neerlegt tot staving 

van haar tweede asielaanvraag een "gesolliciteerd" karakter hebben en bovendien dat verzoekende 

partij reeds tijdens haar eerste asielaanvraag het feit dat zij militant van het UFDG was had vermeld. 

Verwerende partij concludeerde "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 Coventie van Genève of voor een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

wet van 15 december 1980.". 
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De bewuste en opzettelijke weglating van de tweede beslissing houdende het bevel om het grondgebied 

te verlaten dat een vast onderdeel uitmaakt van het standaardformulier "bijlage 13quater" geeft 

verwerende partij indirect maar onmiskenbaar aan dat verzoekende partij niet kan worden teruggestuurd 

om redenen van een reëel risico op ernstige schade in de zin van het voormelde artikel 48/4. 

Om deze redenen is de motivering van de bestreden beslissing contradictoir, is zij niet deugdelijk en kan 

zij deze bestreden beslissing niet schragen. Schending van de materiële motiveringsplicht. 

De beoordeling van verwerende partij dat de documenten geen nieuwe elementen zijn is verder niet 

verzoenbaar met het kernbegrip "nieuwe elementen" zoals deze worden haar uitdrukking vindt in artikel 

39/76 van voormelde Wet van 15 december 1980. Volgens dit artikel zijn elementen nieuw wanneer 

wordt aangetoond dat deze niet eerder in administratieve procedure (a fortiori een voorgaande 

asielaanvraag) konden worden ingeroepen en deze in het gedinginleidende processtuk werden 

opgenomen (a fortiori in een voorgaande of het begin van de asielaanvraag reeds werden aangehaald). 

In voorkomend geval moeten zij in overweging genomen worden en ten gronde worden beoordeeld wat 

niet door verwerende partij kan zonder bevoegdheidsoverschrijding omdat elke beoordeling ten gronde 

tot de exclusieve bevoegdheid van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatslozen behoort. 

De Raad van State heeft in dezelfde zin geoordeeld dat "als kan worden aangenomen dat 

bewijselementen die de verzoeker ter ondersteuning van zijn eerste asielaanvraag had kunnen 

aanhalen, geen nieuwe gegevens uitmaken die de overheid verplichten om een nieuwe asielaanvraag in 

aanmerking te nemen, dan vormt het nieuwe bewijs van een vroegere omstandigheid toch een nieuw 

gegeven." (R.v.St. nr. 57.384 van 5 januari 1996, Rev. dr. étr. 1996, 387, noot; R.v.SL, 

http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000). 

In casu heeft verzoekende partij tijdens zijn tweede asielaanvraag aangegeven dat zij militant van het 

UFDG is. 

De vrees van verzoekende partij om als militant van de UFDG om te worden gedood is reëel rekening 

houdende met onder andere het rapport van de Immigration and Refugee Board of Canada van maart 

2012 dat een samenvatting geeft van verschillende internationale bronnen in de artikel 56/6/1 van 

voormelde Wet van 15 december 1980 waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen of 

een derde land veilig is. Uit het rapport blijkt dat militanten kennelijk blootstaan aan vervolging, 

doodslag, verkrachting, excessief geweld en arrestaties (Immigration and Refugee Board of Canada, 

Guinea: The Union of Guinea's Démocratie Forces (Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG) 

party, including its structure, the name of its président and its main leaders; how its members are treated 

by the authorities (2009-Februarv 2012), 1 March 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/5085ldf02.html. pp. 2 en volgende). 

De United States Department of State van 24 mei 2012 bevestigt dit geweld en het gebrek aan respect 

door de veiligheids- of ordediensten voor de fysieke integriteit of vrijheid van deze personen (pp. 1 en 

volgende) alsook de onmenselijke omstandigheden waarin gearresteerden worden opgesloten (pp. 2 en 

volgende) (United States Department of State, 2011 Country Reports on Human Rights Practices - 

Guinea. 24 May 2012, http://www.unhcr.org/relworld/docid/4fc75a9864.html). 

In casu vertonen de verklaringen van verzoekende partij waarbij hij als militant van het UFDG een bij 

terugkeer zal blootstaan aan dit excessief geweld en onmenselijke arbitraire opsluitingen door de 

veiligheids- of ordediensten een meer dan voldoende graad van ernst ("minimum level of severity") om 

te kwalificeren als (een ernstig risico op) onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen 

in haar land van herkomst in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en artikel 4 van het voormelde Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000. 

De afwijzing van deze fundamentele bewijzen die de kern van verzoekende partij haar asielrelaas raken, 

is een beoordeling die enkel ten gronde kan gebeuren wat niet tot de bevoegdheid van verwerende 

partij behoort. Haar bestreden beslissing is daarom om deze redenen en voorgaande argumenten met 

bevoegdheidsoverschrijding genomen. 

Door het dossier niet naar het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen door te 

verwijzen en omdat uw Raad zich niet over de feiten ten gronde kan uitspreken ontneemt zij aan 

verzoekende partij de uitoefening van haar recht op asiel. Schending van artikel 18 van het voormelde 

Handvest van 7 december 2000. 

In antwoord op de nota met opmerkingen van verwerende partij wenst verzoekende partij het volgende 

toe te voegen. 

De interpretatie die verwerende partij aan een "nieuw element" geeft is één mogelijkheid die de 

ingeroepen interpretatie van verzoekende partij niet uitsluit. 

Een nieuw element kan ook een nieuw bewijs zijn van een oud feit (L. Denys, Overzicht van het 

Vreemdelingenrecht. Kortrijk-Heule, UGA, 2012, pp. 302-303; R.v.St. 5 januari 1996, nr. 57.384, 

Rev.dr.étr. 1996, 387, noot Martine Dupont Les 'éléments nouveaux' " au sens de l'article 50, al. 4 de la 
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loi du 15 décembre 1980 à la lumière de quelques arrêts du Conseil d'État"; 25 juli 2001, nr. 97.954, 

T.Vreemd. 2001, 330, noot Jan Opsommer; J.T. 2001, 614; APM 2001 166; R.v.St. 21 september 2004, 

nr. 135.133, T.Vreemd. 2006. 28; contra R.v.St. 3 mei 2001, nr. 95.156, T.Vreemd. 2002, 75; R.v.St. 13 

december 2005 nr. 152.608). 

Deze vaste rechtspraak wordt door uw Raad gevolgd en overgenomen (R v V Jaarverslag 2009-2010, 

p. 71). De beoordeling van de door verzoekende partij ingeroepen feiten is meer dan een prima facie 

beoordeling die niet toegelaten is (R.v.St. 8 november 2002, nr. 112. 420). 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd.” 

 

3.2 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. 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. 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 verwezen naar de 

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

een motivering in feite, met name dat verzoeker bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens 

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

vervolging in de zin van het verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 (hierna: de 

Vluchtelingenconventie) of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 

48/4 van de vreemdelingenwet. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem 

niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens deze 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 bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.3 Uit het betoog van de verzoeker blijkt dat hij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. De verzoeker voert trouwens een 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht.  

 

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 in het licht van de bij 

de bestreden beslissing toegepaste wettelijke bepaling. Het betreffende artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet, zoals van kracht op datum van de bestreden beslissing, luidt als volgt:  

 

“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

Waar de raadsman van de verzoeker ter terechtzitting betoogt dat artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 

is gewijzigd en dat thans andere bepalingen van toepassing zijn op herhaalde asielaanvragen, merkt de 

Raad op dat de verweerder ertoe gehouden was om de wettelijke bepalingen toe te passen die gelden 
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op datum van het nemen van de bestreden beslissing. De verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat 

de verweerder rekening diende te houden met een op til staande wetswijziging, noch kan hij voorhouden 

dat de Raad de bestreden beslissing zou moeten beoordelen in het licht van de wettelijke bepalingen 

die pas ná het treffen van de bestreden beslissing zijn in werking getreden.  

 

3.4 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 het vluchtelingenverdrag, 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 

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. 

 

3.5 Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker ter gelegenheid van zijn tweede 

asielaanvraag een attest voorlegde van de vice-president van l’Union des Forces Démocratiques de 

Guinée ter bevestiging dat hij militant was van deze partij. De verzoeker legde tevens de volgende 

verklaringen af:  

 

“Mijn verklaringen tijdens mijn eerste interview zijn waar en ik berust mijn 2
e
 aanvraag dan ook op deze 

verklaringen. Bijkomend leg ik u een attest voor om te bewijzen dat ik wel degelijk militant was van de 

partij UFDG. Mijn afwijzing heeft me niet goed gedaan. Ik voel me sociaal niet begrepen en ik hoop dat 

de Belgische overheid mijn asielaanvraag opnieuw in overweging neemt. Heeft u nog iets toe te 

voegen? Ik vraag bescherming, want mijn probleem is nog steeds van toepassing in Guinea.” 

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende overwogen: 

 

“Overwegende dat de betrokkene verklaart dat de verklaringen die hij aflegde tijdens de behandeling 

van zijn eerste asielaanvraag waar zijn waarbij opgemerkt moet worden dat de eerste asielaanvraag van 

de betrokkene definitief negatief werd afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met 

een arrest tot weigering van de vluchtelingen en van de subsidiaire bescherming, dat het louter 

verklaren dat zijn verklaringen waar zijn de conclusies van de Belgische asielinstanties niet weerlegt. 

Overwegende dat de betrokkene een attest van UFDG naar voren brengt waarin deze organisatie stelt 

dat de betrokkene een militant is van hen waarbij opgemerkt moet worden dat de betrokkene reeds 

tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag er melding maakte van maakte dat hij militant was 

van UFDG, dat hij dan ook reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag een dergelijk 

attest naar voren had kunnen brengen, dat het document een gesolliciteerd karakter heeft, dat het 

geschreven kan zijn op aanvraag.” 

 

En de verweerder concludeert: 
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“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”. 

 

3.6 De verzoeker meent dat de motivering van de bestreden beslissing contradictoir en ondeugdelijk is 

omdat er geen bevel om het grondgebied te verlaten in is opgenomen, hetgeen een vast onderdeel 

uitmaakt van het standaardformulier “bijlage 13quater”. Hierdoor zou indirect zijn erkend dat de 

verzoeker niet kan terugkeren naar Guinee omwille van een reëel risico op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst er op dat de verzoeker uit het oog verliest dat op 21 februari 2013, dit is dus op dezelfde 

datum als de datum van de thans bestreden beslissing, jegens hem een bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker, werd getroffen. Dit bevel bevindt zich in het administratief dossier en uit de 

gegevens waarover de Raad beschikt blijkt overigens dat de verzoeker tegen dit bevel op datum van het 

onderhavig verzoekschrift eveneens een verzoek tot schorsing en nietigverklaring heeft ingediend. Deze 

zaak is bij de Raad gekend onder het nummer 124 689. De verzoeker kan dan ook niet ernstig 

voorhouden dat het enkele gegeven dat de bestreden beslissing en het bevel niet in één en dezelfde 

akte is opgenomen en aan de verzoeker is betekend, enige impliciete erkenning zou inhouden van een 

reëel risico op ernstige schade bij het terugsturen van de verzoeker naar zijn land van herkomst. Van 

enige contradictoire of ondeugdelijke motivering is op dit punt dan ook geen sprake. 

 

3.7 Waar de verzoeker betoogt dat de beoordeling van de verweerder niet verzoenbaar is met het 

kernbegrip “nieuwe elementen” zoals voorzien in artikel 39/76 van de vreemdelingenwet, wijst de Raad 

erop dat dit artikel in casu niet dienstig kan worden aangebracht daar dit artikel ressorteert onder de 

specifieke bepalingen die gelden voor de beroepen met volle rechtsmacht tegen beslissingen van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat in casu niet aan de orde is. 

 

3.8 Ook de verwijzingen naar het rapport van de Immigration and Refugee Board of Canada van maart 

2012 en het United States Department of State 2011 Country Reports on Human Rights Practices – 

Guinea van 24 mei 2012 zijn niet dienstig. De verzoeker verliest immers uit het oog dat de Raad te 

dezen optreedt als annulatierechter waarbij hij enkel de bevoegdheid heeft om een wettigheidscontrole 

uit te oefenen op de administratieve beslissing die  bij hem worden aangevochten. De Raad treedt niet 

op als feitenrechter. Hij kan dan ook niet oordelen over de vraag of de vrees van de verzoeker om te 

worden gedood omwille van zijn profiel als militant van de UFDG al dan niet reëel is. Specifiek in het 

kader van beslissingen die een weigering tot in overwegingname inhouden van een herhaalde 

asielaanvraag, dit in toepassing van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, komt het de Raad niet toe 

om zelf, aan de hand van rapporten die de verzoeker thans voor het eerst bij zijn huidig beroep voorlegt, 

een beoordeling door te voeren over de algemene veiligheidssituatie in het land van herkomst en deze 

van de verzoeker in het bijzonder. De verweerder beperkt er zich, overigens geheel conform het 

bepaalde in artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, in de bestreden beslissing toe vast te stellen dat de 

verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet heeft aangebracht. De verweerder neemt in de bestreden beslissing geenszins een 

standpunt in over de behoefte aan internationale bescherming van de verzoeker. Het betoog omtrent de 

algemene situatie in zijn land van herkomst en de algemene rapporten waarnaar de verzoeker verwijst, 

is dan ook niet dienstig om aan te tonen dat de verweerder in casu niet naar recht en reden zou hebben 

besloten dat de verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag geen nieuwe gegevens heeft naar voorgebracht 

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

 

Bovendien gaat de verzoeker eraan voorbij dat hij, zoals in de bestreden beslissing pertinent wordt 

opgemerkt, reeds bij zijn eerste asielaanvraag heeft vermeld dat hij militant was van het UFDG. 

Verzoekers vrees voor vervolging en zijn reëel risico op ernstige schade werden reeds in het kader van 

zijn eerste asielaanvraag onderzocht. Deze asielaanvraag werd afgesloten met het arrest nr. 92 338 van 

de Raad, dat bekleed is met gezag van gewijsde. Het beroep dat de verzoeker instelt tegen de 

weigering van in overwegingname van een navolgende asielaanvraag, heeft niet de devolutieve werking 

zoals het beroep dat tot het voornoemde arrest heeft geleid. De rapporten waarnaar de verzoeker thans 

verwijst kunnen niet dienstig tegen de thans bestreden beslissing worden aangevoerd. 

 

3.9 In casu heeft de verweerder overwogen dat de loutere stelling van de verzoeker dat zijn verklaringen 

bij zijn eerste asielaanvraag waar zijn, de conclusies van de asielinstanties ter zake niet weerlegt en dat 

de verzoeker ook reeds bij zijn eerste asielaanvraag had gemeld dat hij militant was van het UFDG en 
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dat hij een dergelijk attest als hetgeen hij nu voorlegt, reeds naar voor had kunnen brengen bij zijn 

eerste asielaanvraag. Aldus werden de door de verzoeker naar voor gebrachte elementen door de 

verweerder in rekening genomen, zij het dat hij op basis ervan geen nieuwe gegevens in de zin van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft weerhouden. De verzoeker weerlegt deze motieven niet 

concreet. Met de loutere verwijzing naar bepaalde rechtspraak en de zeer algemene stellingname dat 

een nieuw element ook een nieuw bewijs kan zijn van een oud feit, toont de verzoeker niet aan dat zijn 

verklaringen of het attest van de UFDG ten onrechte niet als nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 

van de vreemdelingenwet werden in aanmerking genomen. De verzoeker meent dat de verweerder 

meer doet dan een prima facie beoordeling, doch hij licht dit op geen enkele wijze toe. De Raad wijst er 

tevens op dat het loutere feit dat de door de verzoeker aangehaalde elementen niet als’ nieuw’ in de zin 

van de voornoemde bepaling werden weerhouden, niet impliceert dat zij ten gronde werden afgewezen. 

De verzoeker laat na te verduidelijken waaruit dan wel zou blijken dat de verweerder zich schuldig zou 

hebben gemaakt aan een beoordeling die zijn bevoegdheid te buiten gaat.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoeker er niet in slaagt aan te tonen dat hij nieuwe gegevens 

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

fase in de procedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen en die ernstige aanwijzingen bevatten van 

het 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, zoals vereist 

door artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. De bewijslast dat bewijsmiddelen nieuwe gegevens 

uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, ligt nochtans bij de verzoeker (RvS 26 

oktober 2006, nr. 163 610).  

 

De verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing foutief zou zijn gemotiveerd of dat de 

verweerder in kennelijke onredelijkheid of met miskenning van de hem bij artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid heeft geoordeeld dat de verzoeker “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 bestreden beslissing steunt op 

deugdelijke, pertinente, afdoende en ter zake dienende motieven.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of bevoegdheidsoverschrijding is niet aangetoond. 

 

3.10 De verzoeker betoogt verder dat zijn verklaringen waarbij hij als militant van het UFDG bij 

terugkeer zal blootstaan aan excessief geweld en onmenselijke arbitraire opsluitingen een meer dan 

voldoende graad van ernst vertonen om te kwalificeren als onmenselijke of vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 3  van het EVRM en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie.  

 

In de mate dat de verzoeker met dit betoog tevens doelt op een schending van artikel 3 van het EVRM 

en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, merkt de Raad op dat de 

verzoeker zich in het kader van huidig beroep in wezen baseert op de feitelijke gegevens die hij reeds 

heeft aangehaald naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag. In het kader van de eerste 

asielaanvraag stelde de Raad bij arrest nummer 92 338 van 28 november 2012 evenwel vast dat de 

verzoeker, naast de vluchtelingenstatus, evenmin in aanmerking komt voor de subsidiaire 

beschermingsstatus. Deze vaststelling impliceert – gelet op de doorgevoerde toetsing aan het criterium 

voorzien in artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet – dat reeds werd vastgesteld dat de verzoeker 

niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst het risico loopt 

onderworpen te worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. De 

Raad wijst op de volgende overwegingen: “Uit voormelde informatie blijkt echter dat Guinee niet 

geconfronteerd wordt met een situatie van willekeurig geweld, en er evenmin sprake is van een 

gewapende oppositie in het land. In het licht van het geheel van deze elementen dient dan ook 

vastgesteld te worden dat er op dit ogenblik in Guinee geen sprake is van een gewapend conflict of een 

situatie van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet”. Door thans 

louter te verwijzen naar algemene rapporten toont de verzoeker een schending van artikel 3 van het 

EVRM of van artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dan ook niet aan. 

Bovendien dient er op te worden gewezen dat de thans bestreden beslissing, zoals de verzoeker zelf 

aangeeft, geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Deze beslissing maakt enkel een weigering 

tot in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag uit. Er kan dan ook niet worden ingezien 

hoe de thans bestreden beslissing tot gevolg zou hebben dat de verzoeker zou moeten terugkeren naar 

zijn land van herkomst, zodat moeilijk kan worden aangenomen dat deze beslissing op zich een 
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schending kan uitmaken van de genoemde verdragsartikelen. De verzoeker kan deze schendingen 

aanvoeren in het kader van zijn beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dat 21 februari 

2013 werd getroffen. 

  

Een miskenning van artikel 3 van het EVRM of van artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie kan niet vastgesteld worden. 

 

3.11 Artikel 18 van het Handvest betreft het recht op asiel met inachtneming van de voorschriften van 

het Verdrag van Genève, het protocol betreffende de status van vluchtelingen en het verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap. De verzoeker blijft in gebreke aan te tonen dat de bestreden 

beslissing is genomen tegen de voorschriften van voormelde verdragen. Bovendien wijst de Raad er op 

dat verzoekers eerste asielaanvraag zowel door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in beroep, inhoudelijk werd onderzocht en dat 

de thans bestreden beslissing slechts de niet in overwegingname betreft van de tweede asielaanvraag, 

terwijl de verzoeker er niet in is geslaagd te weerleggen dat hij geen “nieuwe gegevens” heeft 

aangebracht dat er, wat hem betreft, een ernstige vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige 

schade bestaat.  

 

3.12 Het enige middel is dienvolgens 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 eenendertig oktober tweeduizenddertien 

door: 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizenddertien 

door: 

 

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

 

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. RYCKASEYS C. DE GROOTE 

 


