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 nr. 115 562 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, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 12 maart 2013 heeft 

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

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

Armoedebestrijding houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag van 

11 februari 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 toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Renaat VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 4 maart 2011 dient verzoekster, die verklaart van Kenyaanse nationaliteit te zijn, een eerste 

asielaanvraag in. De commissaris-generaal neemt op 28 september 2012 een weigeringsbeslissing 

inzake haar aanvraag tot toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. De Raad bevestigt de beslissing van de commissaris-generaal bij arrest van 3 januari 2013. 

 

1.3. Op 11 januari 2013 dient verzoekster een tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris weigert op 11 februari 2013 deze aanvraag in overweging te nemen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Dit is thans de bestreden beslissing: 

 

“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 

N(…) geboren te (…), op (in) (…) en van nationaliteit te zijn : Kenya 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 11/02/2013., 

Overwegende dat de betrokkene op 4 maart 2011 een eerste asielaanvraag indiende en haar dossier op 

21 maart 2011 werd overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingenstatus op 28 

september 2012 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire bescherming. Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

op 3 januari 2013 een arrest velde tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming. Overwegende dat de betrokkene op 11 februari 2013 een tweede 

asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat ze niet terugkeerde naar haar land van 

herkomst. Overwegende dat de betrokkene een geboortecertificaat, de legalisering ervan en een attest 

van het 'Ministry of State for Immigration and Persons' naar voren brengt waarbij opgemerkt moet 

worden dat de betrokkene deze documenten reeds naar voren bracht tijdens de behandeling van haar 

eerste asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene een 'membership application form' dd. 

07/07/2008, een attest van Denis K Nzioka dd. 26/01/2012, een attest van deelname op 23/09/2008 en 

een pv van 3 pagina's dd. 22/12/2008 naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat de 

betrokkene deze documenten reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van haar 

eerste asielaanvraag. Overwegende dat de betrokkene een uiteenzetting van ene Denis K Nzioka naar 

voren brengt over de situatie van homoseksuelen in Kenya waarbij opgemerkt moet 

worden dat de betrokkene een dergelijke uiteenzetting reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de 

behandeling van haar eerste asielaanvraag, dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen in haar beslissing dd. 28/09/2012 stelde dat 'Ten derde legde u nog een aantal 

bedenkelijke verklaringen af die aantonen dat u uw beweerde homoseksuele geaardheid evenmin 

aannemelijk heeft kunnen maken.', dat de Belgische asielinstanties niet enkel de vluchtelingenstatus 

weigerden aan de betrokkene, dat ze ook de subsidiaire bescherming weigerden aan de betrokkene, dat 

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

betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat haar 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 ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet daar zij geen rekening gehouden heeft 

met de voorgelegde documenten. 

 

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 
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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 

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. 

 

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

volgende documenten heeft ingediend: 

 

1. Lidmaatschapsdocument van ‘Minority Women in Action organisatie’, dd. 7 juli 2008; 

2. Geschreven verklaring van D. die hoofd is van ‘Identity Kenia’ (homoseksuele en lesbische 

organisatie), dd. 26 januari 2012; 

3. Deelnemingsattest van de ‘the gay and lesbian coalition of Kenya’ met betrekking tot de deelname 

aan een vormingsdag op 23 september 2008’; 

4. PV van de office of president van de provinciale administratie en interne veiligheid van Kasarani 

district, dd. 22 december 2008 om 11 uur, nummer OB18; 

5. Een uiteenzetting van D. over de situatie van homoseksuelen in Kenya dd. 26 januari 2013. 

 

2.9. De verzoekende partij verklaart zelf dat de stukken 1 en 4 niet als nieuw kunnen weerhouden 

worden in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij betwist ook niet dat 

zij stuk 3 had kunnen naar voor brengen tijdens de behandeling van de vorige asielprocedure zoals 

gesteld in de bestreden beslissing. 

Weliswaar stelt de verzoekende partij dat zij bij het neerleggen van de documenten in het kader van de 

tweede asielaanvraag verklaarde dat zij nog maar recent deze documenten kon ontvangen van D.  

De Raad stelt vast dat dit geen steun vindt in het administratief dossier en dat verweerder terecht stelt 

dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij deze documenten niet had kunnen naar voor brengen 

tijdens de behandeling van de vorige asielprocedure. 
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De stelling dat deze stukken uitermate relevant zijn is hiervan geen weerlegging.  

 

Wat de getuigenis van D. betreft (stuk 4) stelt de verzoekende partij dat er een materiële vergissing 

geslopen is in de datum, dat 26 januari 2012 dient gelezen te worden als 26 januari 2013 en dat dit blijkt 

uit de affidavit uitgaande van dezelfde persoon dat wel correct gedateerd werd op 26 januari 2013. 

 

Terecht stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij dit voor het eerst vermeldt in haar 

verzoekschrift, maar niet heeft vermeld bij de gemachtigde van de staatssecretaris. Deze verklaring 

vermeldt als datum expliciet 26 januari 2012 en verzoekster heeft deze evenals het ontvangstbewijs 

ondertekend met vermelding gedateerd op 26 januari 2012, waarbij het verslag haar voorgelezen werd 

in het Engels. Het is niet omdat de “affidavit” gedateerd is op 26 januari 2013 (stuk 5) dat een verklaring 

van dezelfde persoon niet op datum van 26 januari 2012 zou kunnen zijn opgesteld. 

 

De overheid is bij de beoordeling van de aanvraag uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, zoals 

opgenomen in het administratief dossier en is op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit gekomen. 

 

Daar waar verzoeker stelt dat de affidavit van D. dd. 26 januari 2013 als een situatie moet worden 

beschouwd die zich voorgedaan heeft na de laatste fase in de procedure waarin verzoekster deze had 

kunnen aanbrengen, namelijk de procedure bij de Raad, stelt de bestreden beslissing terecht dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij een dergelijke (algemene) uiteenzetting over de 

situatie van homoseksuelen in Kenya niet voor de laatste fase in de procedure had kunnen aanbrengen.  

Daarenboven stelde de commissaris-generaal in zijn beslissing ‘'Ten derde legde u nog een aantal 

bedenkelijke verklaringen af die aantonen dat u uw beweerde homoseksuele geaardheid evenmin 

aannemelijk heeft kunnen maken.' De verwerende partij wijst er terecht op dat de Raad zich in zijn arrest 

94.544 dd. 3 januari 2013 achter de motieven van de bestreden beslissing schaarde. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, 

  toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 


