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 nr. 115 763 van 16 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 23 augustus 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 26 juli 2013 (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. 

 

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. GYSEMBERG loco advocaat 

S. VAN ROSSEM en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 24 november 2006 een asielaanvraag 

indient. Op 9 juli 2007 weigert het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 27 juli 2007 dient de verzoeker tegen 

deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest 

nr. 2227 van 1 oktober 2007 weigert de Raad de toekenning van de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. Op 12 oktober 2007 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 
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1.3. Op 6 november 2007 dient de verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis 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) in. Op 29 juli 2008 

neemt de gemachtigde een beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. 

 

1.4. Op 20 augustus 2008 wordt aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

gegeven. 

 

1.5. Op 18 september 2009 dient de verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. Op 26 mei 2011 neemt de gemachtigde een beslissing 

waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 15 juli 2011 dient de verzoeker een beroep in tegen deze beslissing. Bij arrest nr. 68.147 

van 7 oktober 2011 verwerpt de Raad dit beroep. 

 

1.6. Op 17 juli 2012 dient de verzoeker opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. Op 27 mei 2013 neemt de gemachtigde een beslissing 

waarbij deze aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. Op 27 mei 2013 neemt de gemachtigde 

eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

Op 2 augustus 2013 dient verzoeker hiertegen beroep in. De Raad verwerpt dit beroep op 16 december 

2013 bij arrest nr. 115 763. 

 

1.7. Op 17 juli 2013 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 26 juli 2013 neemt de 

gemachtigde een beslissing tot weigering tot in overwegingname van deze aanvraag (bijlage 13quater). 

Dit is de bestreden beslissing, die op 26 juli 2013 ter kennis gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Overwegende dat de betrokkene op 24 november 2006 een eerste asielaanvraag indiende en er voor 

hem een beslissing tot weigering van verblijf door de Dienst Vreemdelingenzaken op 10 januari 2007. 

Overwegende dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen aanvankelijk 

een beslissing 'ontvankelijk' nam voor de betrokkene maar uiteindelijk op 12 juli 2007 een beslissing 

nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. 

Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 1 oktober 2007 een arrest velde tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. Overwegende dat 

de betrokkene op 17 juli 21013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij niet terugkeerde 

naar zijn land van herkomst. Overwegende dat de betrokkene melding maakt van de dood van een 

broer en hij een medisch rapport over deze broer, een brief van de kerk over de persoon die zijn broer 

was en een overlijdensakte van zijn broer naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat dit 

geen betrekking heeft op de betrokkene persoonlijk behalve dat het iets is wat een familielid van de 

betrokkene is overkomen. Overwegende dat de betrokkene melding maakt van het feit dat zijn vader 

werd afgeperst en hij van deze zaak pv's naar voren brengt die zijn vader indiende, een klacht die zijn 

vader indiende en het arrestatiebevel voor de daders naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden 

dat deze zaak enkel is wat hij is, een zaak die een persoon of personen betreft die niet de betrokkene 

zijn. Overwegende dat de betrokkene ingaat op zijn vrees bij een terugkeer waarbij opgemerkt moet 

worden dat de betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag de mogelijkheid 

had zijn vrees voor een terugkeer naar voren te brengen, dat deze verklaringen van de betrokkene 

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

aan deze motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties. Overwegende dat de 

betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen 

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van 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 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet, schending van de Wet van 29 juli 

1991 m.b.t. de motiveringsverplichting, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

redelijkheidsbeginsel 

Verzoeker kreeg een bijlage 13 quater waarbij het volgende wordt gemotiveerd: 

(…) 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de asielaanvraag van verzoeker onterecht niet in 

overweging werd genomen en dit omwille van volgende redenen. 

Immers verzoeker heeft inderdaad een eerste maal asiel gevraagd in 2006. 

Na zijn afwijzing vroeg verzoeker nog enkele documenten op in Egypte om aan te tonen dat hij niet kan 

terugkeren naar zijn land van herkomst. 

Dat verzoeker geen andere keuze had dan een tweede asielaanvraag in te dienen! 

Dat verzoeker thans nog steeds niet terug kan naar zijn land van herkomst. 

Hij kan onmogelijk in deze omstandigheden terugkeren. Dat uit alle nieuwe elementen duidelijk blijkt dat 

hij niet kan terugkeren naar Egypte. Dat zijn leven in gevaar is bij terugkeer ! ! ! 

Dat indien hij terugkeert naar Egypte artikel 3 van het EVRM zal geschonden te worden. 

Dat er recentelijk verschillende rapporten zijn gepubliceerd waaruit blijkt dat mensenrechten 

geschonden worden. 

Wanneer verzoeker zou moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt", ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. ( Arrest Kirkwood (19479/83), 12 

ma art 1984) . 

Dat de situatie in Egypte dagelijks escaleert! Buitenlandse Zaken erkent het gevaar en vermeldt in zijn 

reisadvies dat de noodtoestand in Egypte is afgeroepen. 

Dat het reisadvies van Buitenlandse zaken het volgende vermeldt: "Sinds 30 juni 2013 vond een grote 

politieke omwenteling plaats . in Egypte, gepaard gaande met massale betogingen en onlusten. De 

polarisatie tussen de verschillende partijen in het land is toegenomen en verschillende keren hebben de 

confrontaties tussen deze partijen en de veiligheidsdiensten in Cairo en andere steden tot honderden 

dodelijke slachtoffers geleid. " 

Zelfs in de gebieden waar er niet gevochten word, is de situatie verergerd. Hoe zal het dan zijn in de 

gebieden waar er wel gevochten wordt. 

De veiligheidstoestand in Egypte verschijnt dagelijks in het nieuws. Men spreekt van een officieel 

dodental van 888 in de periode 14/08-18/08. 

Dat dit echter slechts een ruwe schatting is en dat men ervan uit mag gaan dat er veel meer slachtoffers 

zijn. 

Dat onder de slachtoffers ook veel burgers zijn en dat verzoeker wel degelijk een doelwit zou vormen 

indien hij zou terugkeren! 

Dat het overduidelijk is dat de situatie alleen maar verslechtert en de overheid niet het nodige doet om 

de Egyptenaren te beschermen, integendeel zelfs. 

Uit het bijgevoegd artikel van HRW blijkt duidelijk dat er zware overtredingen zijn geweest en nog steeds 

zijn door de Egyptische autoriteiten op het vlak van mensenrechten. 

Dat er niet getwijfeld werd in het artikel over het feit dat er mensen willekeurig werden opgepakt, 

gefolterd, enz ... 

"... that the decision to use live ammunition on a large scale from the outset reflected a failure to observe 

basic international policing standards on use of lethal force and was not justified by the disrubtions 

caused by the demonstrations..” 

Dat het artikel verder gaat als volgt: 

"One protester, Ahmad Gainai, told Human Rights Watch that at one point he saw three men carrying a 

blood-stained, injured man and rushing toward a stage set up at the sit-in, when he heard the sound of 

gunfire ad saw the three fall to the ground." 

Dat men hiermee niet voldoende rekening heeft gehouden. 

Dat in de recentste berichtgeving nog maar eens verduidelijkt wordt dat de situatie in Egypte enorm 

explosief en gevaarlijk is. 

... Shooting continued over the next 10 hours... 
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... that he wanted to leave, but that h could not because three was shooting where the army had 

announced safe exits... 

Dat de overheid mensen nog steeds vervolgd etc ... 

... ail but one had been killed by live ammunition, with shots to the head and chest... 

... that one man had been burnt to death in his tent ... 

... one of them died in a building entrance where they were treating people ... 

De toestand in Egypte is thans op zijn minst nog steeds ernstig en zorgwekkend en dient uiterst 

voorzichtig beoordeeld te worden. 

Hij kan onmogelijk terugkeren naar Egypte. 

Er zijn in hoofde van verzoeker dan ook objectieve en subjectieve redenen voorhanden om een 

gegronde vrees voor vervolging te koesteren. 

Hij vreest voornamelijk onmiddellijk gedood te worden omwille van het feit dat hij Koptische christen is. 

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben verschillende artikels gepubliceerd waaruit blijkt dat 

de situatie in Egypte levensgevaarlijk is! Dat dit algemeen geweten is! 

Dat hij een doelwit vormt omwille van zijn geloof. 

Amnesty International vermeldt het volgende in zijn artikel: "Egypt: Governement must protect Christians 

from sectarian violence": 

" Discrimination against Coptic Christians has been prealnt in Egypt for decades. Under president Hosni 

Mubarak at least 15 major attacks on Copts were documented. Sectarian violence continued under the 

Supreme Council of Armed Forces and following the election of President Mohamed Morsi. At least six 

attacks on Coptic churches or buildings took place in 2013 during the final months of deposed President 

Mohamed Morsi's administration. No proper investigations have been conducted into the role and 

responsibility of the security forces in the violence" 

Het feit dat het leven van verzoeker in gevaar is, omwille van zijn religie, maakt dan ook een schending 

uit van art 9 van het EVRM. 

Art 9 van het EVRM verklaart het volgende: " Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten 

en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, 

alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 

belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing 

ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften." 

Dat verwerende partij dit niet onderzoekt in zijn beslissing, en verzoeker bijgevolg niet begrijpt hoe het 

CGVS tot deze beslissing is gekomen. 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de motiveringsplicht geschonden is. 

De motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in "de beslissing zelf weergegeven 

worden. 

Dat hij dus wel degelijk vreest voor persoonlijke vervolging bij terugkeer. 

Hij kan dus niet terugkeren aangezien zijn leven in gevaar is bij terugkeer. 

Dat hij dan ook niet kan terugkeren zonder werkelijk gevaar voor zijn leven. Hij is uit Egypte gevlucht 

.Het is voor betrokkene onmogelijk om terug te keren naar Egypte uit vrees voor zijn leven. Hij vreest 

voor persoonlijke vervolging bij terugkeer. 

Hij heeft een enorme vrees dat hij bij terugkeer gedood zal worden of minstens onmenselijk behandeld. 

Immers hij is meer dan 7 jaar afwezig geweest . 

Het is duidelijk dat de algemene situatie in Egypte zeer onveilig is voor verzoeker. 

Bovendien is verzoeker al 7 jaar niet meer in zijn land van herkomst geweest, hij kan niet anders dan 

zich te beroepen op deze recente berichtgeving van onafhankelijke partijen om een correct beeld te 

krijgen van de situatie in zijn land van herkomst. 

Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat de situatie in Egypte, tot op heden, nog levensgevaarlijk is. 

Gelet op het voorgaande is het voor verzoeker werkelijk onmogelijk om terug te keren naar Egypte. 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden.' 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

Immers de materiële motivering rust op de gronden van de beslissing. De materiële motiveringplicht 

houdt in dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn! 

Dat de motieven van bestreden beslissing in feite en in rechte niet aanvaardbaar zijn ! ! 

Hieruit volgt dus dat deze niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de materiële 

motiveringsplicht schendt. 

De materiële motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in 

rechte en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar , feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) . 
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De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. 

De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing van het 

toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het administratief 

dossier. 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 2 9 juli 

1991 en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en hij de materiële en formele 

motiveringsplicht flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 
‘
afdoende' te zijn. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

Bovendien is verzoeker van mening dat men onvoldoende rekening heeft gehouden met de nieuwe 

documenten die hij neerlegt. 

Het is correct dat hij zelf niet is doodgeschoten, nog niet.' Enkel "maar" een familielid. Hoe kan men over 

. dit feit zo smalend doen?! 

Zelf s indien de toestand in 2006 onderzocht werd dient men de actuele situatie, 7 jaar later, te 

onderzoeken! Uiteraard kan verzoeker zelf nog steeds worden gedood! 

Dat verzoeker zich nog steeds steunt op zijn initiële asielaanvraag maar dat er zich ondertussen wel 

nieuwe omstandigheden, feiten hebben ontwikkeld, die hij voordien niet heeft kunnen bijbrengen. 

Dat dit ook de reden is dat hij een nieuwe asielaanvraag heeft ingediend. Verzoeker kan onmogelijk 

terugkeren! 

Dat hij daarom vraagt de huidige beslissing te willen vernietigen en het dossier te willen doorsturen naar 

het Commissariaat generaal.” 

 

3.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, artikel 9 van het EVRM en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker betoogt dat verschillende rapporten werden gepubliceerd waaruit blijkt dat de mensenrechten 

in Egypte geschonden worden. De situatie in Egypte escaleert dagelijks. Onder de slachtoffers van het 

willekeurig geweld bevinden zich vele burgers. Bovendien is hij een Koptisch christen en kan hij zijn 

godsdienst niet vrij beleven en is zijn leven in gevaar. 

  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 9 van het EVRM het recht op een 

godsdienstvrijheid beschermt. Nergens uit de door verzoeker, overigens voor het eerst in het inleidend 

verzoekschrift aangebrachte informatie, blijkt dat er geen godsdienstvrijheid zou bestaan in Egypte. De 

informatie waar verzoeker naar verwijst dateert overigens van de periode waarin voormalig president 

Morsi aan de macht was. 

Waar verzoeker een inbreuk op artikel 3 van het EVRM suggereert, dient te worden opgemerkt dat deze 

bepaling vereist dat de verzoekende partij doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar ze mag worden teruggeleid, zij een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming 

verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. 

Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, zal zijn beweringen moeten staven met een begin 

van bewijs zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling 

op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

Hij toont niet met een begin van bewijs aan dat hij een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. 

In casu kan enkel worden vastgesteld dat verzoeker zich in zijn inleidend verzoekschrift beperkt tôt het 

uiten van vage en algemene beschouwingen, zonder uiteen te zetten om welke reden artikel 3 van het 

EVRM geschonden zou worden in zijn concrete geval. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

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

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. (R.v.St. nr. 
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105.233 van 27 maart 2002, R.v.St. nr. 105.262 van 28 maart 2002, R.v.St. nr. 104.674 van 14 maart 

2002). 

Artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt wat 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 50r 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. 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

- nieuwe moeten zijn, i.e. niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerste 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 moeten bevatten van het bestaan van een gegronde 

vrees voor vervolging in het vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming, 

zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

De dienst Vreemdelingenzaken spreekt zich niet uit over de inhoud of draagwijdte van deze nieuwe 

gegevens. Zij kan enkel vaststellen dat er nieuwe gegevens zijn of dat er geen nieuwe gegevens zijn. In 

beide gevallen wordt hierdoor haar bevoegdheid uitgeput: 

- In het geval dat er wordt beslist dat er 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, na toetsing aan artikel 52 van de vreemdelingenwet, onderwerpen aan een onderzoek in 

de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Dit betekent dat de dienst 

Vreemdelingenzaken zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 48/3 en 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij is hiertoe niet bevoegd. Evenmin is zij bevoegd om zich uit te 

spreken over artikel 52 van de vreemdelingenwet, aangezien deze bepaling exclusief is voorbehouden 

aan de commissaris-generaal (Gedr.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2478/001, p. 100). 

- In het geval dat er wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de 

nieuwe asielaanvraag niet in aanmerking genomen (bijlage 13quater). 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 (zie RW nr. 60.429 d.d. 28 april 2011). 

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

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

tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, onderwerpen aan een prima facie-beoordeling naar de 

bewijswaarde. 

"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 lidf met name het bereiken van een evenwicht tussen een snelle procedure die erop 

gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte vluchteling verklaren snel te weren, enerzijds, 

en de zorg om aan asielzoekers toch een voldoende rechtsbescherming te bieden anderzijds 

(Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek is de bevoegdheid van de verwerende 

partij begrensd tot de beoordeling dat het nieuwe gegeven kennelijk niet van aard is om te besluiten dat 

er ernstige aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor bedoeld" (RW nr. 59.358 d.d. 6 april 2011). 

Verzoeker maakt verder niet aannemelijk dat er nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet werden aangevoerd. 

Het enig middel is niet ernstig.” 
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3.3. In zoverre verzoeker de schending aanvoert van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient te worden 

gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen 

gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte 

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

De Raad merkt op dat verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient het 

middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

Daarmee samenhangend houdt het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel in dat de overheid haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voorbereidt en stoelt op een correcte feitenvinding (RvS 14 

februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 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. 

 

Bij het beoordelen van het zorgvuldigheidsbeginsel, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet gelet op de vaststelling dat de 

bestreden beslissing werd genomen in toepassing van desbetreffend artikel.  

 

3.4. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet bepaalde op het moment van de bestreden beslissing wat 

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.” 

 

(oud) Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende 

asielaanvraag. 

 

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 Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

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

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

3.5. De bevoegdheid van de gemachtigde beperkt zich in het kader van (oud) 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 
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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 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. 

 

3.6. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn 

tweede asielaanvraag volgende stukken overmaakte: 

- een PV van de Egyptische politie van 5 januari 2013 waarin verzoekers vader klacht neerlegde tegen 

een criminele bende die hem afperste; 

- een PV van de verklaring van verzoekers vader en broer van 7 januari 2013 bij het generaal-parket van 

Tima; 

- een arrestatiebevel van de procureur-generaal van Tima; 

- een PV van de politie van 8 januari 2013 waarin verzoekers vader klacht neerlegde tegen de criminele 

bende die verzoekers broer had neergeschoten; 

- PV van het generaal-parket van Tima van 9 januari 2013 m.b.t. het onderzoek naar de moord van 

verzoekers broer;  

- een medisch rapport van 8 januari 2013 van het openbaar ziekenhuis van Tima waaruit blijkt dat 

verzoekers broer met een kogel in zijn borst werd geraakt en overleed. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker n.a.v. zijn tweede asielaanvraag verklaarde niet naar 

Egypte te kunnen terugkeren omdat zijn leven daar in gevaar is. Hij maakt melding van een criminele 

bende van vier personen zich ophouden in zijn streek van herkomst en verduidelijkt dat de overheden in 

zijn streek momenteel zeer zwak zijn en dat vooral koptische christenen zoals hij niet goed worden 

beschermd.  

 

3.7. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing omtrent de door de verzoeker aangebrachte 

gegevens als volgt gemotiveerd wordt: 

 

“Overwegende dat de betrokkene melding maakt van de dood van een broer en hij een medisch rapport 

over deze broer, een brief van de kerk over de persoon die zijn broer was en een overlijdensakte van 

zijn broer naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat dit geen betrekking heeft op de 

betrokkene persoonlijk behalve dat het iets is wat een familielid van de betrokkene is overkomen. 

Overwegende dat de betrokkene melding maakt van het feit dat zijn vader werd afgeperst en hij van 

deze zaak pv's naar voren brengt die zijn vader indiende, een klacht die zijn vader indiende en het 

arrestatiebevel voor de daders naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat deze zaak enkel 

is wat hij is, een zaak die een persoon of personen betreft die niet de betrokkene zijn. 

Overwegende dat de betrokkene ingaat op zijn vrees bij een terugkeer waarbij opgemerkt moet worden 

dat de betrokkene reeds tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag de mogelijkheid had zijn 

vrees voor een terugkeer naar voren te brengen, dat deze verklaringen van de betrokkene kennelijk 

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

motieven geen geloof werd gehecht door de Belgische asielinstanties.” 

 

3.8. Verzoeker  betoogt dat de gemachtigde onvoldoende rekening heeft gehouden met de nieuwe 

documenten die hij voorlegde en bekritiseert het gegeven dat de gemachtigde zo smalend doet over iets 

dat enkel een familielid is overkomen. Hij volhardt in het gegeven dat hij wel nieuwe elementen heeft 

aangebracht die hij voordien niet heeft kunnen bijbrengen. 

 

De verwerende partij voert terecht aan dat het begrip ‘nieuwe gegevens’ niet enkel betrekking heeft op 

de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610; RvS 1 

oktober 2009, nr. 196.606). De Raad wijst er echter op dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet 

evenwel niet toelaat om aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een 

onderzoek ten gronde – te onderwerpen, maar enkel dat de bewijswaarde van de aangebrachte 

elementen prima facie wordt beoordeeld (RvS 8 november 2002, nr. 112.420). 

 

Deze bepaling laat immers slechts toe een herhaald verzoek in overweging te nemen indien de 

voorgelegde elementen “ernstige aanwijzingen” bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor 
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vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico 

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

 

3.9. Ten deze stelt de Raad vast dat de authenticiteit van de voorgelegde  stukken die uitgaan van 

officiële instanties en de inhoud ervan door de gemachtigde niet wordt betwist in de bestreden 

beslissing, noch betwist de verwerende partij de authenticiteit en de inhoud van deze stukken in haar 

nota met opmerkingen. 

 

De Raad stelt verder vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissing  niet op zorgvuldige en 

redelijke wijze nagaat of de voorgelegde stukken reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

onderzoek in het kader van een eerdere asielaanvraag noch of deze stukken betrekking hebben op 

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

ze had kunnen aanbrengen (cfr. RvS 13 december 2011, nr. 216.840).  

 

De gemachtigde oordeelt enkel  “Overwegende dat de betrokkene ingaat op zijn vrees bij een terugkeer 

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

asielaanvraag de mogelijkheid had zijn vrees voor een terugkeer naar voren te brengen, dat deze 

verklaringen van de betrokkene kennelijk terugslaan op de redenen die hij gehad zou hebben om zijn 

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

asielinstanties.” 

 

Voor wat betreft de voorlegging van de PV’s die de klachten van verzoekers vader en broer bevatten 

m.b.t. afpersing door een criminele bende en het daaropvolgende arrestatiebevel uitgaande van de 

procureur-generaal  alsook wat betreft de PV’s m.b.t. de klacht van verzoekers vader inzake de moord 

op zijn broer en het onderzoek dat werd gestart  en het medisch rapport waaruit blijkt dat verzoekers 

broer werd neergeschoten, komt het de Raad evenwel voor dat deze stukken gegevens betreffen die 

nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van een eerdere 

asielaanvraag en betrekking hebben op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de 

laatste fase in de procedure waarin de verzoeker ze had kunnen aanbrengen.  

De voorgelegde stukken dateren van  januari 2013 en betrekking hebben op gebeurtenissen die plaats 

grepen in januari 2013. Het betreft dus een tijdstip van ruim na het definitieve arrest nr. 2227 van 1 

oktober 2007 van de Raad waarbij n.a.v. verzoekers eerste asielaanvraag de verlening  van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd.  

De beoordeling van de gemachtigde in de bestreden beslissing dat verzoeker de mogelijkheid had zijn 

vrees voor een terugkeer naar voren te brengen en zijn verklaringen kennelijk terugslaan op redenen  

die hij gehad zou hebben om zijn land van herkomst te verlaten waaraan door de Belgische 

asielinstanties geen geloof werd gehecht is hier dan ook manifest onjuist, aangezien de feiten en 

gebeurtenissen dateren van bijna zes jaar na de eerste asielaanvraag en verzoeker ze dus niet had 

kunnen aanbrengen n.a.v. de behandeling van zijn eerste asielaanvraag. 

 

3.10. De gemachtigde weigert voorts een inoverwegingname van de voorgelegde stukken omdat deze 

stukken geen betrekking hebben op de verzoeker persoonlijk behalve dat het iets is wat een familielid 

van de betrokkene is overkomen, niettegenstaande dat verzoekers broer werd neergeschoten volgens 

het voorgelegde medisch attest waarvan de authenticiteit niet wordt betwist. 

  

De gemachtigde  lijkt daardoor in de bestreden beslissing  impliciet maar zeker aan te nemen dat hij een 

nieuwe asielaanvraag kan weigeren in aanmerking te nemen wanneer de nieuwe gegevens de 

beweerde vrees voor vervolging of het beweerde risico op ernstige schade niet kunnen gronden. 

Dergelijke appreciatie van de aangebrachte nieuwe gegevens kan niet gebeuren in de fase van het in 

overweging nemen van een nieuwe asielaanvraag. De gemachtigde van de staatssecretaris kan in die 

fase enkel vaststellen of er al dan niet nieuwe gegevens in de zin van oud artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet worden aangebracht en zijn bevoegdheid hierdoor is uitgeput. 

De gemachtigde heeft in casu zijn beperkte beoordelingsbevoegdheid miskend (cfr. RvS 13 december 

2011, nr. 216.840). 

 

3.11. Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet wordt aangetoond.  

Dit onderdeel van het enige middel is gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

Aangezien een eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel die ontwikkeld werden 

ten opzichte van de bestreden beslissing geen aanleiding kunnen geven tot een ruimere nietigverklaring 
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ervan, worden zij niet onderzocht. (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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 26 juli 2013 (bijlage 13quater), wordt vernietigd. 

. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

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

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


