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 nr. 115 559 van 12 december 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 in eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van haar minderjarig kind X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 18 september 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 houdende de 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag van 19 augustus 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 31 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DIENI, die loco advocaat J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Verzoekster dient op 21 oktober 2010 een eerste asielaanvraag in bij de commissaris-generaal voor 

vluchtelingen en staatlozen. De commissaris-generaal weigert op 29 september 2011 de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. Verzoekster tekent beroep aan tegen deze beslissing. Bij arrest met nr. 72.878 van 9 januari 2012 

bevestigt de Raad de beslissing van de commissaris-generaal. 
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1.3. Op 26 januari 2012 krijgt verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.4. Op 28 maart 2012 dient verzoekster een aanvraag in tot machtiging van verblijf om medische 

redenen, conform artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard. 

 

1.5. Op 21 december 2012 dient verzoekster een tweede asielaanvraag in. Deze aanvraag wordt op 28 

februari 2013 geweigerd door de commissaris-generaal. 

 

1.6. Verzoekster ontvangt op 7 maart 2013 een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.7. Verzoekster dient beroep in tegen de weigeringsbeslissing van de commissaris-generaal ten 

aanzien van verzoeksters tweede asielaanvraag. De Raad bevestigt  bij arrest met nr. 105.509 van 20 

juni  2013 de voormelde weigeringsbeslissing. 

 

1.8. Op 28 juni 2013 krijgt verzoekster opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.9. Op 19 augustus 2013 dient verzoekster een derde asielaanvraag in. Op dezelfde dag neemt de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot weigering van inoverwegingname van 

verzoeksters derde asielaanvraag en beveelt hij haar het grondgebied te verlaten (13quater). 

 

Dit betreft thans de bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 

Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt 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 M. M. geboren (…) 

en van nationaliteit te zijn : Rusland (Federatie van) die een asielaanvraag heeft ingediend op 

19.08.2013 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 21.10.2010 een eerste asielaanvraag indiende die op 30.09.2011 van 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 11.01.2012 de 

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

betrokkene op 21.12.2012 een tweede asielaanvraag indiende die op 28.02.2013 van het 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 25.06.2013 de 

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

betrokkene op 19.08.2013 een derde asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat zij niet terugkeerde naar 

haar land van herkomst. Overwegende dat betrokkene een convocatie op haar naam dd. 03.07.2013(+ 

Franse vertaling) voorlegt waarin betrokkene wordt opgeroepen om zich aan te melden bij de militaire 

onderzoeksafdeling in Khankala in hoedanigheid van beschuldigde. Overwegende dat betrokkene reeds 

meermaals een gelijkaardig document naar voren bracht tijdens de behandeling van haar vorige 

asielaanvragen die desalniettemin telkens negatief werden afgesloten. Overwegende dat het CGVS (dd. 

28.02.2013, p.): "Ten eerste kunnen de nieuwe documenten die u neerlegt (meer bepaald de twee 

convocaties en de beslissing van de OMVO) de onaannemelijkheid van uw eerste asielrelaas niet 

herstellen. Het Commissariaat- generaal heeft immers gegronde redenen om te twijfelen aan de 

authenticiteit van deze stukken. Om te beginnen vertonen ze een aantal vormelijke gebreken. 

...]Rekening houdend met de hierboven opgesomde incoherenties, kunnen deze drie documenten uw 

bewering als zou u in Tsjetsjenië nog steeds worden vervolgd door de autoriteiten, geen kracht bijzetten. 

Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie 

aan het administratief dossier is toegevoegd, dat documenten in de Russische Federatie en meer 

bepaald de noordelijke Kaukasus gemakkelijk kunnen worden gekocht; wat de reeds betwiste 

authenticiteit van deze drie documenten nogmaals versterkt.". Overwegende dat betrokkene verklaart 
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dat ze de enveloppe, waarin bovenstaande convocatie verstuurd werd, kwijt geraakt zou zijn. 

Overwegende dat DVZ niet kan oordelen over documenten die er niet zijn. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat ze momenteel acht maanden zwanger zou zijn en dat de vader van het tweede kind (D. R.) 

in België zou verblijven, maar dat hij en betrokkene uit elkaar zouden zijn. Overwegende dat dit behoort 

tot de privésfeer van de betrokkene en dus buiten het toepassingsgebied van de Conventie van Genève 

of de subsidiaire bescherming valt. Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar eerste kind geboren 

zou zijn in België, maar dat de vader van haar eerste kind nog in Tsjetsjenië zou wonen. Overwegende 

dat deze verklaring geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte asielmotieven. Overwegende dat 

betrokkene verklaart dat de federale overheidsdiensten nog steeds op zoek zouden zijn naar haar en 

dat de convocaties maar blijven komen. Overwegende dat betrokkene zich opnieuw baseert op haar 

initiële vluchtmotieven die nog steeds actueel zouden zijn. Overwegende dat de eerst een de tweede 

asielaanvraag van de betrokkene een negatieve beslissing kreeg van het CGVS, die bevestigd werd 

door de RvV. Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze bij een terugkeer naar haar land van 

herkomst vermoord zou worden of spoorloos zou verdwijnen. Overwegende dat deze informatie louter 

steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element beschouwd kan worden. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze via contact met haar moeder vernomen zou hebben dat er 

regelmatig gemaskerde militaire mannen hun huis zouden binnenvallen op zoek naar betrokkene. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat ze ook van haar moeder vernomen zou hebben dat er altijd 

politiemannen van verschillende regio's naar hun huis zouden komen en dat er dan ook huiszoekingen 

zouden worden uitgevoerd. Overwegende dat betrokkene deze beweringen op geen enkele manier kan 

staven en deze dus bezwaarlijk ais een nieuw element kan worden beschouwd. Overwegende dat 

betrokkene bij haar huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tôt 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 31.01.2012, 12.03.2013 & 

03.07.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend kreeg, maar hieraan geen gevolg gaf, 

wordt de termijn van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 7 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep. 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikel 51/8 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 (hierna: de vreemdelingenwet) en artikel 3 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van haar middel stelt de verzoekende partij het volgende:  
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“Dat krachtens deze schikkingen, een administratieve akte dus onwettelijk is indien hij niet formeel 

gemotiveerd is of indien hij geen ten gronde pertinente motieven inhoud, die vast staan en 

aanvaardbaard zijn; 

Dat het, het geval is van de betwiste beslissing en dat wegens diverse punten; 

Dat de motivatie van de ondernomen beslissing zich steunt op gegevens die niet volledig 

overeenstemmen en nagezien werden; 

Dat bijgevolg de ongeschikte motivatie van de betwistbare beslissing vormend is van de overtreding van 

een fundamenteel en absoluut recht van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden waaraan de tegenpartij niettemin meer dan als Staat wordt 

gehouden. 

Zij is zelfs de eerste die bij haar beschikkingen betrokken is geweest; 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 

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

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

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

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

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

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

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen. " 

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

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de Dienst Vreemdelingenzaken 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 Internationaal Verdrag  

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet 

van 26 juni 1953 (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 

voornoemde wet. Bovendien moeten deze nieuwe gegevens betrekking hebben op feiten of situaties die 

zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen 

aanbrengen. 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

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

van een eerdere asielaanvraag, 

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

de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

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

voor vervolging in de zin van het 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 diezelfde 

wet. 

Deze drie voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. 

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

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

gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

- Indien wordt beslist dat de vreemdeling effectief nieuwe gegevens aanbrengt in verhouding tôt een 

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

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

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

de gemachtigde van de staatsecretaris zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van de 

artikelen 48/3 en 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 de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen deze asielaanvraag niet zal onderwerpen; 

Aangezien dat de tegenpartij niet schijnt om de persoonlijke situatie van de verzoekende partij te 

hebben bestudeerd; 

Dat de verzoekende partij heeft besloten om een derde asielverzoek in te dienen ten gevolge van 

inlichtingen documenten die de verzoekende partij heeft verkregen; 
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Dat de verzoekende partij ze wilde naar voren brengen voor het Commissariaat generaal van 

Vluchtelingen en staatloze; 

Dan heeft de Dienst van Vreemdelingenzaken de tijd aan de verzoekende partij overgelaten om naar 

voren te brengen zijn argumenten voor de bevoegde instantie.; 

Gezien dat de verzoekende partij een nieuw bewijs brengt die hij niet voor had kunnen lever en; 

Dat dit document goed aantonen dat zij problemen met de autoriteit van haar herkomstland blijft hebben; 

Dat zij geen verklaring wat dit attest betreft heeft kunnen geven aangezien zij een bijlage 13 quater heeft 

ontvangen; 

Dat al deze elementen een begin van bewijs kunnen zijn dat er goed een vrees in zijn hoofd bestaat om 

in de zin van het Verdrag van Geneve vervolgd te worden 

Aangezien dat de motivatie van de bestreden beslissing vaststelt dat "Overwegende dat het CGVS ( 

dd.28.02.2013, p): "Ten eerste kunnen de nieuwe documenten die u neerlegt ( meer bepaald de twee 

convocaties en de beslissing van de OMVD) de onaannemelijkheid van uw eerste aiselrelaas niet 

herstellen. Het Commissariaat generaal heeft immers gegronde redenen om te twijfelen aan de 

authenticiteit van deze stukken. Om te beginnen van de OMVD) de onaannemelijkheid van uw eerste 

asielrelaas niet herstellen. Het commissariaat -generaal heeft immers gegronde redenen om te twijfelen 

aan de authenticiteit van deze stukken. Om te beginnen vertonen ze een aantal vormelijke gebreken. 

Dat de tegenpartij geen enkele bevoegdheid wat het onderzoek naar de echtheid van de voorgelegde 

documenten betreft heeft; 

Dat het niet is omdat een beslissing voorafgaand de echtheid van documenten opnieuw ter discussie 

heeft gesteld dat dat betekent dat de nieuwe documenten die zij afgeeft, in twijfel overhandigd kunnen 

worden zonder door CGV S onderzocht te worden 

Dat hoewel het blijkt dat dit element van de verzoekende partij werd gekend, het noodzakelijk is dat dit 

element door de commissariaat-generaal wordt onderzocht; 

Dat het om een element gaat dat het mogelijk maakt om redelijkerwijs te geloven dat in geval van 

terugkeer naar Dagestan, de verzoekende partij de foltering en/of onmenselijke en verendere 

behandelingen zou ondergaan; 

  

Dat de verzoekende partij eraan herinnert dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 

verschillende keer opnieuw bevestigd zijn gehechtheid aan deze bescherming die, volgens haar, (...) 

consacre l'une des valeurs fondamentales des société démocratiques » en toevoegt dat « même dans 

les circonstances les plus difficiles (...) la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines 

ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions (...) 

Geen enkele omstandigheid is niet dus geschikt om de Staat van dit verbod los te knopen: hij zou noch 

de oefening ervan kunnen beperken noch van afwijken. Dat is de afspiegeling van een objectiviteit 

inherent aan de fundamentele rechten: de personen bezitten ze in redenen van de waardigheid die aan 

de menselijke persoon, ongeacht de handelingen wordt vastgemaakt, die zij hebben begaan. Het is de 

eer en de kracht van de mensenrechten om degenen zelfs te beschermen die ze geenszins minder zien 

- hebben geëerbiedigd. „ 

Dat al deze elementen een begin van bewijs kunnen zijn dat er goed een vrees in zijn hoofd bestaat om 

in de zin van het Verdrag van Geneve vervolgd te worden. Dat er een overduidelijke schending van de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29juli 1991 is; 

Dat daarvan uitgaande, de betwiste beslissing nietig verklaard dient te worden.” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan deze is genomen. 
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Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, gesteld dat de 

verzoekende partij geen nieuwe gegevens heeft aangebracht 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 het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie) of van een reëel risico op ernstige schade 

zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verder wordt verwezen naar het toepasselijke 

artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat voorziet dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris een bevel om het grondgebied te verlaten dient af te leveren indien hij een 

asielaanvraag, overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, niet in aanmerking 

neemt. 

 

De Raad besluit derhalve dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet correct 

is, voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die dient onderzocht te worden in het 

raam van de toepassing van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende 

asielaanvraag en 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.” 

 

De bevoegdheid die artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet verweerder toekent, is louter 

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

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

vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 

te Genève op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie), zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

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

bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien moeten deze nieuwe gegevens betrekking 

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

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat de aangebrachte gegevens: 

 

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

van een eerdere asielaanvraag; 

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

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen; hieruit volgt dat het begrip “nieuw 
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gegeven” niet enkel betrekking heeft op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 

16 oktober 2006, nr. 163.610); 

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

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. 

 

De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris/minister beperkt zich in het raam van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet.  

 

In beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

 

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 van de staatssecretaris/minister 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. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster naar aanleiding van haar derde asielaanvraag 

volgende document heeft ingediend: 

 

Een convocatie/oproepingsbrief op verzoeksters naam dd. 3 juli 2013, met Franse vertaling. 

 

Verzoeker verklaart het volgende naar aanleiding van haar derde asielaanvraag: 

 

“ik vraag opnieuw asiel aan omdat mijn problemen nog steeds actueel zijn. De federale 

overheidsdiensten zijn nog steeds op zoek naar mij. De convocaties blijven maar komen. (…) deze 

convocatie heb ik van mijn ouders ontvangen per post. Ik heb deze ontvangen rond 6 à 8 augustus 

2013. De enveloppe ben ik kwijtgeraakt. Ik denk dat ik deze met de reclame heb weggegooid. (…) Ik 

heb meermaals al eerder verklaard dat mijn leven in gevaar is daar. Men kan mij vermoorden of ik zal 

gewoon spoorloos verdwijnen. (…) Ik heb telefonisch contact met mijn moeder. Ze vertelde me dat 

gemaskerde, gewapende militairen regelmatig ons huis binnenvallen op zoek naar mij. Er komen altijd 

politiemannen uit verschillende regio’s naar ons huis. Er worden ook huiszoekingen uitgevoerd.” 

 

De verzoekende partij betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing steunt op gegevens die 

niet volledig overeenstemmen en die niet gecontroleerd werden. Dat de ongeschikte motivering een 

overtreding is van “een fundamenteel en abstract recht van het Europees verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden waartoe lidstaat is gehouden”. Verder zou de 

verwerende partij de persoonlijke situatie van de verzoekende partij niet bestudeerd hebben. Eveneens 

zou de verzoekende partij een nieuw bewijs aanbrengen dat zij hiervoor niet had kunnen leveren. De 

convocatiebrief zou goed aantonen dat verzoekster problemen had met de autoriteiten van haar land 

van herkomst en deze blijft hebben. Zij heeft geen verklaring wat dit attest betreft kunnen geven 

aangezien zij een bijlage 13quater heeft ontvangen. 

De verwerende partij zou geen enkele bevoegdheid hebben wat het beoordelen van de authenticiteit 

van documenten betreft. Ook zou het niet zo zijn dat een nieuw document nu in twijfel getrokken dient te 

worden omdat voorafgaande beslissingen de echtheid van de convocatiebrieven ter discussie stelde. Dit 

nieuwe element dient door de commissaris-generaal onderzocht te worden. Indien verzoekster naar 

Dagestan zou moeten terugkeren zal ze redelijkerwijs onderworpen worden aan foltering en/of 

onmenselijke en vernederende behandelingen. 
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De verwerende partij antwoordt in haar nota het volgende: 

 

“Verzoekster beperkt zich tot een louter theoretisch betoog zonder aan te tonen in welke mate 

verwerende partij geen rekening zou hebben gehouden met de “nieuwe gegevens” die betrekking 

hebben op feiten die zich hebben voorgedaan na het aflopen van de eerste asielaanvraag. Zij baseert 

zich op de initiële vluchtmotieven die reeds onderzocht werden tijdens de eerste asielprocedure, 

waaraan de commissaris-generaal geen geloof kon hechten en wat bevestigd werd bij het arrest 72.878 

dd. 9 januari 2012, van Uw Raad.” 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing door zijn beweerde “ongeschikte 

motivering” een “fundamenteel en abstract recht van het Europees verdrag tot bescherming van de 

mens en de fundamentele vrijheden waartoe een lidstaat is gehouden” overtreedt, en verwijst naar 

artikel 3 van het EVRM stelt de Raad vast dat dit een louter theoretische uiteenzetting is die geen 

duidelijke en concrete argumentatie inhoudt ten aanzien van de motivering de bestreden beslissing.  

 

Met de blote stellingname dat de verweerder niet op afdoende wijze de neergelegde bewijsstukken heeft 

onderzocht en dat hij niet op afdoende wijze heeft gemotiveerd waarom deze stukken niet als een nieuw 

bewijs kunnen gelden, weerlegt de verzoekster de bovenstaande concrete motieven van de bestreden 

beslissing niet. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing volstaat om vast te stellen dat alle 

door de verzoeker neergelegde stukken aan een onderzoek werden onderworpen in het licht van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet. Dit werd hierboven reeds vastgesteld in het kader van de beoordeling 

van de  formele motiveringplicht.   

 

De Raad merkt op dat verzoekster de concrete motieven voor het niet in overweging nemen van haar 

herhaalde asielaanvraag niet weerlegt met de loutere stellingname dat “de tegenpartij niet schijnt om de 

persoonlijke situatie van de verzoekende partij te hebben bestudeerd” en dat “de motivatie van de 

ondernomen beslissing zich steunt op gegevens die niet volledig overeenstemmen en nagezien 

werden”, noch met de louter theoretische uiteenzettingen omtrent de motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht. Deze beweringen vinden daarenboven geen steun in het administratief dossier. 

Verzoekster geeft met deze bijzonder vage beweringen immers op geen enkele wijze in concreto aan 

waarin dan wel precies de beweerde ondeugdelijkheid in de motivering of de onzorgvuldigheid vanwege 

de verweerder is gelegen.  

 

Verzoekster gaat er bovendien volledig aan voorbij dat haar herhaalde asielaanvraag, geheel conform 

de beperkte bevoegdheid waarover de staatssecretaris of zijn gemachtigde beschikt in het kader van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, slechts beoordeeld werd in het licht van de vraag of de verzoeker 

bij zijn herhaalde asielaanvraag al dan niet nieuwe elementen heeft aangebracht die kunnen 

rechtvaardigen dat een nieuw onderzoek zich opdringt, een onderzoek dat verder inhoudelijk uitsluitend 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan worden gevoerd.  

 

De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris is in het raam van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet immers beperkt 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 van de staatssecretaris/minister 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.  
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Gelet op deze beperkte bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris en er in de bestreden 

beslissing geenszins een standpunt ingenomen wordt over de behoefte aan internationale bescherming 

van de verzoekster, doch slechts wordt vastgesteld dat zij geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet heeft aangebracht, kan te dezen niet dienstig de schending opgeworpen 

worden van artikel 1 A van de Vluchtelingenconventie. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de verwerende partij haar bevoegdheid te buiten gaat door een 

beoordeling te maken over de authenticiteit van het neergelegde document, de oproepingsbrief, wijst de 

Raad er op dat het begrip “nieuw gegeven” niet omvat dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd ter 

beoordeling aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 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; RvS 

(cass) 1 december 2009, nr. 5053). 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). 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 Genève 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 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. 

 

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, 

maakt de verwerende partij zich geenszins schuldig aan machtsoverschrijding. 

 

Door in de bestreden beslissing te wijzen op het feit dat verzoekster reeds verscheidene gelijkaardige 

oproepingsbrieven heeft aangebracht tijdens verschillende asielaanvragen en deze aanvragen telkens 

negatief werden afgesloten en door de beslissing van de commissaris-generaal naar aanleiding van 

verzoeksters tweede asielaanvraag, die ook ten gronde behandeld werd door de commissaris-generaal, 

te citeren, heeft de verwerende partij niet kennelijk onredelijk geoordeeld, noch zijn bevoegdheid 

overschreden door te stellen dat de oproepingsbrief  in casu  geen nieuw element in de zin van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet uitmaakt en dat er wat verzoekster betreft geen “ernstige aanwijzingen” 

bestaan voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige 

aanwijzingen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet. De verwerende partij handelde immers binnen de mogelijkheid van haar prima facie 

beoordeling van de bewijskracht van documenten. Zodoende kon zij ook prima facie een beoordeling 

maken van de authenticiteit en bewijswaarde van het aangebrachte document rekening houdend met 

het feit dat verzoeker “reeds meermaals een gelijkaardig document naar voren bracht tijdens de 

behandeling van haar vorige asielaanvragen die desalniettemin telkens negatief werden afgesloten”. 

Aan de hand van de eerdere beslissingen kan worden onderzocht of het gaat om nieuwe elementen die 

blijk kunnen geven van aanwijzingen van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op 

ernstige schade (RvS 3 november 2009, nr. 4987 (c); RvS 3 mei 2010, nr. 5584 (c)). 

 

Bovendien wijst de bestreden beslissing er terecht op dat verzoekster zich volledig baseert op haar 

initiële asielmotieven die reeds (tweemaal) ten gronde onderzocht werden, waaraan de commissaris-

generaal geen geloof hechtte en de Raad deze beslissingen ook telkens bevestigde (nr. 72.878 van 9 

januari 2012 en 105.509 van 20 juni 2013). 
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Er wordt nogmaals geduid dat het feit dat een document werd neergelegd dat betrekking heeft op een 

omstandigheid die zich voordeed na de laatste fase in de behandeling van een eerder asielverzoek of 

dat een stuk werd aangebracht dat werd opgesteld nadat een eerdere asielprocedure werd afgesloten 

op zich niet volstaat om te besluiten dat een nieuw gegeven werd aangebracht. De voorgelegde stukken 

of de situatie waarnaar verwezen wordt moeten ook toelaten prima facie vast te stellen dat er ernstige 

aanwijzingen 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 ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel 

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

het kader van een herhaald asielverzoek aangewende stukken enige bewijswaarde moeten hebben, dat 

zij betrekking moeten hebben op de situatie van de aanvrager en dat zij verbonden kunnen worden aan 

de door aanvrager ingeroepen problematiek. In casu oordeelde de bestreden beslissing op niet kennelijk 

onredelijke wijze dat de oproepingsbrief geen bewijswaarde heeft in het kader van haar bevoegdheid om 

een prima facie beoordeling te maken. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

De Raad wijst er voorts op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van 

toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957; RvS 28 juni 2011, nr. 214.223). 

Het betoog van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beschikt. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

Wat de schending van artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende partij aantonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Ze moet concrete, op haar 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een 

eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, 

nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 

120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij beperkt zich in haar verzoekschrift 

minimaal tot wat zij tijdens haar asielrelaas reeds aanhaalde, doch niet geloofwaardig werd bevonden, 

en brengt nog steeds geen enkele vorm van bewijs van haar vrees naar voor. 

 

Het enige middel is niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


