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 nr. 116 641 van 9 januari 2014 

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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 9 september 2013 

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

overwegingname van een asielaanvraag van 9 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. MARIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. IMPENS, 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. Verzoekende partij verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn. 

 

1.2. Verzoeker verklaarde op 20 november 2011 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 21 

november 2011 de erkenning van de hoedanigheid als vluchteling aan. 

 

1.3. Op 2 april 2012 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan zijn 

asielaanvraag ten grondslag liggende motieven. Op 2 april 2012 werd het dossier overgemaakt aan het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
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1.4. Op 23 oktober 2012 weigerde de adjunct-Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker. 

 

1.5. Verzoeker stelde op 26 november 2012 een beroep in bij de Raad tegen voormelde 

weigeringsbeslissing van de adjunct-Commissaris. In het arrest nr. 99.234 dd. 19 maart 2013 weigerde 

de Raad zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker. 

 

1.6. Verzoeker diende op 30.07.2013 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.7. Op 09 augustus 2013 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan 

zijn tweede asielaanvraag ten grondslag liggende motieven. 

 

1.8. Op 09.08.2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing, houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

Dit is thans de bestreden beslissing. 

 

1.9. Op 09 augustus 2013 betekende de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding opnieuw een bevel tot terugbrenging aan verzoekers 

voogd. 

 

“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. K. 

geboren te (…) 

en van nationaliteit te zijn : Afghanistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 30.07.2013 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 21.11.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 23.10.2012 van 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 21.03.2013 de 

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

betrokkene op 30.07.2013 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij niet terugkeerde naar 

zijn land van herkomst. Overwegende dat de RW (dd. 19.03.2013, p . 6)inzake zijn asielaanvraag reeds 

oordeelde dat: "Documenten beschikken slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in 

die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat blijkt 

echter dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met als gevolg dat de documenten die ter staving 

van het relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben." Overwegende dat betrokkene een 

verklaring van het districtshuis (zonder afgiftedatum) (+ Nederlandse vertaling) voorlegt die bevestigd 

werd door vijf getuigen, ontwikkelingshoofd, moskee, provincieraad. Overwegende dat dit document een 

gesolliciteerd karakter heeft. Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat het document geen 

afgiftedatum vermeldt en als zodanig geen duidelijkheid bestaat over de afgifte van het document. 

Overwegende dat betrokkene een verklaring van het ziekenhuis dd. 10e maand 1391 =december 2012 - 

januari 2013 (+Nederlandse vertaling) voorlegt waarin verklaart wordt dat betrokkene gewond raakte 

aan zijn linkerschouder met een met op 07.03.1390 - 08.03.1390 (= 28.05.2011- 29.05.2011). 

Overwegende dat dit document niet van die aard is dat het de essentie van de beslissing van het 

Commissariaat-generaal bij zijn eerste asielaanvraag kan wijzigen. Overwegende dat dit document een 

gesolliciteerd karakter heeft. Overwegende dat betrokkene een aangifte + bevestiging van overlijden van 

zijn broer dd. 15.01.2013 (+ Nederlandse vertaling) voorlegt . Overwegende dat betrokkene dit 

document reeds naar voor bracht tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag bij de RW en dat 

de RW in haar beslissing dd.19.03.2013 p.6 stelde dat: "Overigens kan het door verzoeker neergelegde 

verslag van het ziekenhuis waarin gesteld wordt dat zijn broer werd opgenomen in het ziekenhuis met 

brandwonden en acht dagen later overleed, hooguit aantonen dat zijn broer effectief werd opgenomen 

en stierf. Hieruit blijkt echter geenszins op welke manier hij aan deze verwondingen kwam. Hetzelfde 

kan gezegd worden over het verslag van de verwondingen die verzoeker zou hebben opgelopen. De 

Raad stelt daarnaast vast dat het document dat door verzoeker in zijn inventaris wordt benoemd als een 

'bewijs van behandelende arts broer verzoeker', in werkelijkheid een aanvraag betreft van de vader van 

verzoeker aan het gemeentehuis voor een onderzoek naar de exacte sterfdatum van de broer van 
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verzoeker. Ook hierin vindt de Raad echter geen elementen die het relaas van verzoeker ondersteunen. 

". Overwegende dat betrokkene een verklaring van de dorpsbewoners dd. 25.12.2012 (+ Nederlandse 

vertaling) voorlegt. Overwegende dat dit document een gesolliciteerd karakter heeft. Overwegende dat 

betrokkene een enveloppe voorlegt waarmee de documenten werden opgestuurd naar het 

opvangcentrum in Virton voorlegt. Overwegende dat betrokkene de waybill van DHL dd. 23.01.2013 

voorlegt. Overwegende dat deze enveloppe en waybill enkel bewijzen dat er een verzending naar 

betrokkene gebeurde, zonder aanduiding van wat er verzonden zou zijn. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat hij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar Afghanistan omdat N. (die bij de Taliban werkt) 

drie keer bij hun thuis zou zijn langs geweest op zoek naar betrokkene en zijn vader, waarbij ze zijn 

moeder geslagen en bedreigd zouden hebben. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij bij. een 

terugkeer gedood zal worden door N., een man met veel macht waartegen de overheid niets zou 

kunnen doen. Overwegende dat betrokkene deze bewering op geen enkele manier kan staven en dit 

dus bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd. Overwegende dat betrokkene verder 

bouwt op zijn initiële asielmotieven die door het CGVS en de RvV als ongeloofwaardig werden 

beschouwd. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij nog contact zou hebben met zijn moeder, 

broer en zus. Overwegende dat deze verklaring geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte 

asielmotieven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij niet zou kunnen terugkeren naar een 

gebied dat onveilig zou zijn voor hem. Overwegende dat betrokkene geen enkel begin van bewijs 

voorlegt om deze bewering te staven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat er bij een bomaanslag 

veel politieagenten zouden zijn omgekomen en dat er nog steeds veel gevechten zouden zijn tussen de 

Taliban en de Mujaheddin en met de overheid. Overwegende dat betrokkene geen enkel begin van 

bewijs voorlegt om deze bewering te staven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat N. zijn moeder 

geslagen zou hebben, toen iedereen het zou hebben kunnen zien. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat N. zijn moeder nog regelmatig zou lastigvallen en in staat zou zijn om zijn moeder, broer en 

zus te vermoorden. Overwegende dat deze informatie louter steunt op beweringen en 

veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element beschouwd kan worden. Overwegende dat 

betrokkene verklaart dat de algemene situatie in Afghanistan slecht zou zijn. Overwegende dat 

betrokkene deze bewering niet kan staven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat de Taliban hem 

altijd zal vinden, omdat ze onderling samen zou werken. Overwegende dat deze informatie louter steunt 

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

Overwegende dat betrokkene verklaart dat iedereen in Afghanistan gewapend zou zijn, waardoor en er 

altijd iets zou kunnen gebeuren. Overwegende dat betrokkene geen enkel begin van bewijs voorlegt om 

deze bewering te staven. Overwegende dat betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe 

gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase 

van de vorige asielprocedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat hem 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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker 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 verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van haar middel stelt de verzoekende partij het volgende:  

 

“Een prima facie beoordeling zoals verwerende partij betoogt lijkt in deze onvoldoende. 

De aangeleverde gegevens en documenten zijn allen relevant voor het asielrelaas van verzoeker. 

Enerzijds verwacht men van de asielzoeker dat hij zijn relaas met bewijsmiddelen onderbouwt. 

Verzoeker tracht het gezegde alsnog te staven. Thans voorhouden dat de documenten een 

gesolliciteerd karakter hebben is ongehoord. 

De D.V.Z. kan in het stadium van de inoverwegingname slechts die gegevens verwerpen die manifest 

irrelevant zijn in het kader van een asielaanvraag. (R.v.St. nr. 113.002, 27 november 2002). 
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Alhoewel art. 51/8 Vreemdelingenwet de D.V.Z. niet toelaat de aangebrachte stukken aan een 

doorgedreven inhoudelijk onderzoek -m.a.w. een onderzoek ten gronde- te onderwerpen, kan de D.V.Z. 

de bewijskracht van de aangebrachte stukken prima facie beoordelen. Als de D.V.Z. overgaat tot een 

beslissing van niet-inoverwegingneming van de asielaanvraag, moet deze beslissing bijgevolg gesteund 

zijn op een prima facie beoordeling waaruit kan afgeleid worden dat het gaat om stukken die manifest 

irrelevant zijn. □ De prima facie vaststelling dat het gaat om een document 'met een gesolliciteerd 

karakter' laat niet toe te besluiten dat het zou gaan om een stuk dat manifest irrelevant is. De D.V.Z. kan 

immers, na een beoordeling, niet stellen dat het zou gaan om een document dat manifest irrelevant is in 

het enkel en alleen omdat het een gesolliciteerd karakter vertoont. 

Het CGVS achtte het relaas van verzoeker ongeloofwaardig. De aangeleverde documenten bevestigen 

echter volledig het relaas van verzoeker. Gelet op deze documenten dient het relaas van verzoeker 

alsnog als geloofwaardig te worden bestempeld. Een onderzoek ten gronde dringt zich op. 

De authenticiteit werd op geen enkel ogenblik in twijfel getrokken. 

- Verzoeker overhandigde een verklaring van het districtshuis die bevestigd werd door 5 getuigen, 

ontwikkelingshoofd, moskee, provincieraad. Het oorspronkelijk relaas wordt exact bevestigd. Het staat 

vast dat dergelijke personen niet bereidwillig zijn om steeds deze informatie te verschaffen indien deze 

niet correct zou zijn. 

Eveneens brengt verzoeker een ziekenhuisverslag bij dat de verwondingen attesteert zoals verzoeker 

deze heeft omschreven. Ook de medische problematiek en het overlijden van zijn broer worden 

beschreven. Verzoeker ziet niet in hoe dit attest een gesolliciteerd karakter heeft?!? Het staat vast dat zij 

de authenticiteit in twijfel kunnen trekken, doch dit doen zijn niet. Het medisch attest geld als bewijs tôt 

het tegendeel is aangetoond. De aard van de verwondingen ondersteunen het relaas dat hij eerder 

aanbracht. 

Bovendien legde verzoeker nieuwe verklaringen af omtrent de actuele situatie en problemen dewelke 

zijn familie thans nog ondervindt. 

Het tweede middel brengt eveneens een nieuw element naar voren dat in overweging dient genomen te 

worden.” 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende en vijfde lid, van de Vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak 

op basis van de synthesememorie”, waarin “alle aangevoerde middelen worden samengevat”. 

 

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 
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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. 

 

De verzoekende partij legde de volgende documenten neer bij het indienen van zijn huidige 

asielaanvraag: 

 

- Een verklaring van het districtshuis + een Nederlandse vertaling; 

- Een verklaring van het ziekenhuis + een Nederlandse vertaling, dd. december-januari 2012-2013; 

- Aangifte en verklaring van overlijden van de broer van verzoeker + Nederlandse vertaling, dd. 15 

januari 2013; 

- Verklaring van dorpsbewoners + een Nederlandse vertaling, dd. 25 december 2012; 

- Een enveloppe; 

- Een waybill van DHL, dd. 23 januari 2013. 

 

Verzoeker legde naar aanleiding van deze asielaanvraag de volgende verklaringen af: 

 

“Het is voor mij onmogelijk om terug te keren naar Afghanistan want ze zijn drie keer bij ons thuis 

langsgekomen en waren op zoek naar mij en mijn vader. Ze hebben mijn moeder geslagen en hebben 

haar bedreigd. 

Wie zijn naar jouw thuis gekomen en hebben jouw moeder bedreigd en geslagen? 

De personen met wie ik problemen heb, zoals ik bij mijn eerste asielaanvraag heb verteld. Hij heet N. en 

werkt bij de taliban. 

Ik heb een verklaring bij van het districthuis, waarin zij en andere dorpsgenoten mijn problemen 

bevestigen. Ik heb mijn documenten ook laten vertalen. Het is niet vertaald door officiële tolken, maar 

door mensen die dé taal spreken en goed Nederlands spreken (opmerking door de voogd). 

Ik heb een bevestiging bij van het ziekenhuis, toen ik gewond raakte aan mijn schouder. Ik ben een paar 

dagen nadat ik in de kliniek lag, gevlucht. 

Ik heb een aangifte bij van mijn vader bij het districthuis i.v.m. het in brand steken van mijn broer en zijn 

overlijden. 

Ik heb een bevestiging bij van het districthuis waarin zij verklaren dat ik nog steeds problemen heb. Wie 

heeft deze documenten naar u opgestuurd? 

Mijn moeder, maar een familielid van mijn moeder heef die werkelijk opgestuurd. 

Volgens het derde document dat u voorlegt (aangifte en verklaring overlijden van broer) is de aanvrager 

uw vader S. K. De behandelingsdatum die verder in het document vermeld wordt, dateert van januari dit 

jaar. U verklaarde dat uw vader verdwenen of misschien dood is sinds uw problemen startte. Hoe 

verklaart u dit? 

Ik heb geen idee. Maar zoals u kunt lezen in het eerste document (verklaring districthuis) heeft mijn 

moeder die aanvraag gedaan, P.. Ik weet echt niet hoe dit komt. Wat vreest u bij uw terugkeer naar uw 

land van herkomst? Wat denkt u dat er bij een eventuele terugkeer zou kunnen gebeuren? Waarop 

baseert u uw vermoeden? 

Ik zal gedood worden door N.. Hij heeft veel macht. De overheid kan al niets tegen hem beginnen, hoe 

kan ik dan veilig zijn? Jullie kunnen zelf vragen in Kapisa en Koband distr. wie er werkelijk aan de macht 

is daar. Hebt u nog iets toe te voegen? 

Ik vraag hulp aan de Belgische overheid. Ik heb problemen in mijn eigen land. Ik leg nu bewijsstukken 

voor en ik hoop dat ik hier als een gewone burger kan verblijven en leven. Ik kan niet terugkeren naar 
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een gebied dat onveilig is. De politie kan niet voor zichzelf zorgen. Bij een bomaanslag zijn er veel 

politieagenten omgekomen. Er is onlangs iemand van het district ook omgekomen. Er zijn nog steeds 

veel gevechten tussen de taliban en de mujaheddin, die van vroeger. Ook gevechten met de overheid, 

etc. 

N. heeft mijn moeder overdag geslagen, toen iedereen het kon zien. Hij valt haar vaak lastig en hij is in 

staat om mijn moeder of broer of zus te doden. 

En de algemene situatie in Afghanistan is slecht. Waar ik me bevind, zal de taliban mij vinden. Zij 

werken onderling samen. Daarnaast is iedereen bij ons gewapend, Kalasjnikovs enz. Op die manier kan 

er altijd iets gebeuren.” 

 

De verzoekende partij voert in dit middel aan dat de beoordelingsbevoegdheid van Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) weliswaar een prima facie-beoordeling inhoudt, maar dat de vaststelling dat 

een stuk gesolliciteerd is niet toelaat te besluiten dat het zou gaan om een stuk dat totaal irrelevant is. 

DVZ kan niet stellen dat een stuk manifest irrelevant is, enkel en alleen omdat het een gesolliciteerd 

karakter vertoont. De commissaris-generaal achtte het relaas van verzoeker niet aannemelijk, maar de 

documenten bevestigen het relaas van verzoeker. Een onderzoek ten gronde dringt zich op. De 

authenticiteit van de documenten werd op geen enkel ogenblik in twijfel getrokken volgens de 

verzoekende partij. Bovendien zou verzoeker nieuwe verklaringen bij zijn aanvraag hebben afgelegd 

omtrent de actuele situatie en de problemen dewelke zijn familie nog zou ondervinden. 

 

De Raad wijst 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. 

 

In casu stelt de Raad vast dat de gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze handelde door te 

stellen dat de documenten een gesolliciteerd karakter hadden. Er werd immers niet louter naar het 

gesolliciteerd karakter verwezen, maar de bestreden beslissing citeert ook het arrest van de Raad 

aangaande verzoekers eerste asielaanvraag: “Documenten beschikken slechts over een 

ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige 

verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat blijkt echter dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met 

als gevolg dat de documenten die ter staving van het relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde 

hebben”. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde aan de hand van dit arrest vaststelde dat de 

aangebrachte nieuwe elementen geen blijk geven van een van gegronde vrees voor vervolging of van 

een reëel risico op ernstige schade en aldus geen nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet vormen. 

Door te stellen dat de authenticiteit van de documenten niet in vraag werd gesteld, weerlegt de 

verzoekende partij de concrete motieven van de bestreden beslissing niet. De verzoekende partij toont 

daarmee niet aan dat zij bij haar tweede asielaanvraag nieuwe gegevens heeft aangevoerd, die 
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betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure 

waarin zij die gegevens had kunnen aanbrengen en die aantonen dat er, wat haar betreft, ernstige 

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. 

 

Wat verzoekers verklaringen betreft, stelt de Raad eveneens vast dat de gemachtigde niet op kennelijk 

onredelijke wijze oordeelde dat verzoeker die beweringen op geen enkele wijze staaft of dat hij verder 

bouwt op initiële asielmotieven die reeds ongeloofwaardig werden bevonden, of nog dat hij geen begin 

van bewijs voor zijn verklaringen neerlegt, of de informatie louter gebaseerd is op beweringen en 

veronderstellingen. Opnieuw dient vastgesteld te worden dat verzoeker de concrete motieven van de 

bestreden beslissing niet weerlegt. 

 

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. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van dit middel stelt zij dat: 

 

“Schending van art. 48/4 § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de 

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen humanitair verblijf om medische redenen kan 

genieten, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, 

wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige 

schade. 

Ernstige schade bestaat uit: 

doodstraf of executie, of, 

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van 

herkomst; of, 

ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het 

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.» 

Dit aspect werd uiteraard beoordeeld gedurende de eerste asielaanvraag van verzoeker. Het feit dat 

verzoeker verklaarde afkomstig te zijn uit het district Koheband, provincie Kapisa werd in twijfel 

getrokken. 

Evenwel kende het CGVS de subsidiaire beschermingsstatus niet toe. Zij motiveerden o.m. als volgt : 

"Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt er rekening gehouden met het rapport 'UNHCR 

Eligibility Guidelines for assessins the international protection needs of asvlum-seekers from 

Afghanistan' van 17 december 2010. De graad van conflict-gerelateerd geweld en de eraan verbonden 

risico 's voor Afghaanse burgers werd door het UNHCR onderzocht aan de hand van verschillende 

cumulatieve indicatoren. Het UNHCR beoordeelt de veiligheidssituatie in het licht van de volgende 

indicatoren : (i) de verslechterde veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan (ii)de toename 

van het aantal burgerslachtoffers; en (iii) de belangrijkste bevolkingsverplaatsingen. Rekening houdend 

met die indicatoren besluit het UNHCR dat de situatie in de provincies Helmand, Kandahar, Kunar en 

delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt als een situatie van veralgemeend geweld. Volgens het 

UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit bovenvermelde regio's mogelijks nood aan internationale 

bescherming. Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, 

adviseert het UNHCR dat de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio's te ontvluchten 

omwille van het veralgemeend geweld, nauwgezet onderzocht zouden worden in het licht van enerzijds 

de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie 

over diens vroegere verblijfplaats. Verder wijst het UNHCR erop dat andere provincies als Uruzgan, 

Zabul, Paktika, Nangarhar, Badghis, Paktya, Wardak en Kunduz ook geconfronteerd worden met 

fluctuerende veiligheidsincidenten. Het UNHCR heeft in deze richtlijnen niet geadviseerd om 

voortgaande op een analyse van de veiligheidssituatie aan Afghanen afkomstig van het district 

Koheband van de provincie Kapisa een complementaire vorm van bescherming te bieden."  

In de bestreden beslissing maakt verzoeker gewag van het feit dat hij niet kan terugkeren naar een 

gebied dat onveilig zou zijn voor hem. Hij verklaarde eveneens dat er bij een bomaanslag veel 
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politieagenten zijn omgekomen en dat er nog steeds veel gevechten zijn tussen de Taliban en de 

Mujaheddin met de overheid. 

Hij verklaart eveneens dat de algemene situatie in Afghanistan slecht zou zijn! ! ! Bovendien verklaart hij 

dat de veiligheidssituatie in zijnen individuele hoofde ook slecht is.  

De bestreden beslissing werd genomen op 9.08.2013. Evenwel werd op 6.08.2013 een nieuw verslag 

van het UNHCR gepubliceerd met als titel "UNHCR Eligibilty guidelines for assessing the international 

protection needs of asylum-seekers front Afghanistan" (www.unhcr.org) 

Dit verslag betreft een actualisatie van de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan. Het district van 

verzoeker wordt er als uitermate onveilig beschouwd. 

De lijsten met onveilige districten, opgesteld door het UNHCR, kunnen als een objectieve leidraad 

worden beschouwd bij de beoordeling van de behoefte aan subsidiaire bescherming op grond van 

subgrond c. (RvV 29 oktober 2007, nr. 3.217, T. Vreemd., 2008, 60). 

In de beleidsnota van het CGVS dat dateert van februari 2010 werden reeds verscheidene districten van 

de provincie Kapisa als onveilig beschouwd. Het is niet ondenkbaar dat half 2013 het geweld zich heeft 

verspreid. 

Dit blijkt ook en deze nieuwe gegevens dienen minstens onderzocht te worden door het CGVS in het 

kader van een tweede asielaanvraag. 

De Dienst Vreemdelingenzaken spreekt zich niet uit over de inhoud of draagwijdte van de 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. (RvV 18 september 2007, nr. 1.784) 

De Dienst Vreemdelingenzaken ging echter volledig voorbij aan deze nieuwe informatie. Van haar mag 

verwacht worden dat zij op de hoogte zijn van deze gegevens, zeker indien verzoeker hiernaar specifiek 

verwijst. 

Verzoeker heeft bij zijn tweede asielaanvraag uitdrukkelijk de toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus gevraagd. De minister moet op zijn minst nagaan, indien de aanvraag naar zijn 

oordeel niet was gesteund op nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 om als vluchteling te worden 

erkend. of die aanvraag al dan niet was gebaseerd op elementen die aanleiding konden geven tôt de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. (RvS 26 november 2006. nr. 165.110. T. Vreemd.) 

De situatie in het land van herkomst doet zich thans anders voor dat ten tijde van bij de beoordeling van 

de eerste asielaanvraag. 

Het staat vast dat het leven van verzoeker bij terugkeer ernstig bedreigt wordt. 

Met betrekking tot het begrip ernstige schade omwille van een ernstige bedreiging van het leven of de 

persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict, blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de wet dat het voldoende is dat 

de algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land "aangezien de gronden voor 

deze vrees niet specifiek zijn voor het individu. (RvV 23 oktober 2007, nr. 2.940, T. Vreemd.2008, 60) 

Verzoeker heeft wel degelijk concrete elementen aangehaald tijdens dewelke duiden op een persoonlijk 

en reëel risico op ernstige schade bij een ernstige terugkeer.” 

 

De Raad wijst er op dat de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet bepalen in welke 

omstandigheden de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus aan een vreemdeling kan 

toegekend worden. Nu in de bestreden beslissing evenwel geen standpunt ingenomen wordt over de 

toekenning van enig beschermingsstatuut, doch slechts wordt vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe 

gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangevoerd, kan geen schending 

van deze wetsbepalingen vastgesteld worden. 

 

Daarenboven stelt de Raad vast dat uit informatie die van algemene aard is, met betrekking tot een 

individuele asielzoeker, bovendien niet zonder meer kan afgeleid worden 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 dezelfde wet.  

 

Tevens wijst de Raad er op dat verzoeker verwijst naar UNHCR-richtlijnen van 2013 betreffende de 

veiligheidssituatie in Afghanistan en een beleidsnota van de commissaris-generaal, maar dat 

voornoemde richtlijnen geen lijst met onveilige districten bevatten, én dat de beleidsnota waarnaar 

verzoeker verwijst, net als de voornoemde richtlijnen niet werden neergelegd bij het indienen van 

verzoekers tweede asielaanvraag. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris kan bij het nemen 

van een beslissing tot al dan niet inoverwegingname van een herhaalde asielaanvraag zich slechts 

baseren op de stukken die hem bijgebracht werden. De gemachtigde kan redelijkerwijs geen rekening 

houden met documenten die er op het moment van het indienen van de asielaanvraag niet zijn. 
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Het tweede 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 negen januari tweeduizend veertien door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,  

 toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


