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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 2431 van 8 oktober2007
in de zaak X / IIde kamer

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van zijn advocaat S. LAUWERS,
 Waversesteenweg 214,
 1050 ELSENE

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Pakistaanse nationaliteit op 30 juli 2007 heeft ingediend
om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de
beslissing van 4 juli 2007 van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken tot
weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag.

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.

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen de verzoekende partij en haar advocaat S. LAUWERS, die voor de
verzoekende partij verschijnt en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker is van Pakistaanse nationaliteit.

Hij verklaart op 14 januari 2005 het rijk te zijn binnengekomen en op 17 januari 2005 vroeg hij
de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan.
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Op 16 maart 2005 werd zijn asielaanvraag door de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken als onontvankelijk beschouwd en werd hem het verblijf in het rijk
geweigerd.

Door verzoeker werd een dringend beroep ingesteld tegen deze weigeringsbeslissing bij de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 18 mei 2005 besliste de Commissaris-generaal dat een verder onderzoek van de
asielaanvraag noodzakelijk was.

Op 31 augustus 2006 nam de Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de
hoedanigheid van vluchteling.

Tegen deze beslissing stelde verzoeker beroep in bij de Vaste Beroepscommissie voor de
Vluchtelingen.

Op 31 januari 2007 werd het beroep van verzoeker ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing stelde verzoeker een administratief cassatieberoep in bij de Raad van
State.

Bij beschikking nr. 404 van 3 april 2007 werd het beroep niet toelaatbaar verklaard.

Op 17 januari 2007 diende verzoeker een aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf in.

Op 30 maart 2007 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven.

Op 25 mei 2007 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in.

Op 4 juli 2007 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot
weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de bestreden beslissing, die
luidt als volgt:

“ Overwegende dat de betrokkene op 17 januari 2005 een eerste asielaanvraag indiende en er voor
hem een beslissing tot weigering van verblijf werd genomen vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken
op 16 maart 2005. Overwegende dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen aanvankelijk  een beslissing ‘ontvankelijk ’ nam voor de betrokkene maar uiteindelijk  een
beslissing tot ‘niet-erkenning’ nam voor de betrokkene op 31 augustus 2006. Overwegende dat de
Vaste Beroepscommissie op 31 januari 2007 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus
en weigering van de subsidiaire bescherming nam. Overwegende dat de betrokkene op 25 mei 2007
een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijk t dat de betrokkene niet terugkeerde naar zijn land
van herkomst. Overwegende dat de betrokkene verklaart dat hij reeds gezegd heeft tijdens zijn
eerste asielaanvraag dat er tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd waarbij opgemerkt
moet worden dat dit reeds behandeld werd tijdens de eerste asielaanvraag van de betrokkene en dat
deze negatief werd afgesloten door een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming door de Vaste Beroepscommissie op 31 januari 2007.
Overwegende dat de betrokkene verklaart dat volgens zijn advocaat zijn beslissing bij de Raad van
State niet correct was en de betrokkene een brief van zijn advocaat hierover naar voren brengt
waarbij opgemerkt moet worden dat het niet aan de Dienst Vreemdelingenzaken is om hierover te
oordelen en dat deze brief niets toevoegt aan de motieven van de betrokkene om zijn land van
herkomst te verlaten, motieven die reeds behandeld werden tijdens de eerste asielaanvraag van
betrokkene. Overwegende dat de betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt die zich
hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de betrokkene ze naar voren had
kunnen brengen. Overwegende dat de betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er,
wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vervolging in de zin van de
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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.
In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door
de Koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt het genoemde
bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 5 (vijf) dagen.”

2. Onderzoek van het beroep.

1. rechtspleging

Ter terechtzitting legt verzoeker een nieuw stuk neer, namelijk een document getiteld
“Rabwah: a place for Martyrs?”.

De verwerende partij vraagt om dit stuk uit de debatten te weren.

De Raad treedt in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) op als annulatierechter. Met het
nieuwe stuk vraagt verzoeker een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak. Het
opportuniteitsonderzoek behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad. Het stuk wordt
derhalve uit de debatten geweerd.

2. ontvankelijkheid

De verwerende partij werpt een aantal excepties van niet ontvankelijkheid op. Zo stelt zij dat
verzoeker geen melding maakt van het kenmerk van zijn dossier bij de verwerende partij, van
de feiten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen en van de taal voor het
horen ter terechtzitting.

De op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen van een verzoekschrift dienen
ervoor te zorgen dat de procesgang op een vlotte wijze gebeurt. Dit maakt dat, binnen het
vreemdelingencontentieux, sommige van deze vermeldingen enigszins soepel kunnen
worden geïnterpreteerd in die zin dat de minste miskenning of verzuim niet tot de nietigheid
van het beroep moet leiden: het betreffen relatieve in plaats van absolute nietigheden.

De Raad is van oordeel dat het er weinig toe doet dat het beroep geen uiteenzetting van de
feiten bevat, wanneer, zoals in casu de bestreden beslissing die wel duidelijk de feiten
weergeeft aan het verzoekschrift werd toegevoegd, en de tegenpartij, die zich niet vergist
heeft omtrent de draagwijdte van de aangevoerde middelen, de feiten kent die eraan ten
grondslag liggen.

Zo ook vermeldt de bestreden beslissing die aan het verzoekschrift werd toegevoegd het
kenmerk van het dossier van verzoeker bij de verwerende partij, zodat hieromtrent geen
verwarring bestaat.

Het ontbreken van de taal voor het horen ter terechtzitting heeft enkel tot gevolg dat er geen
tolk wordt opgeroepen tijdens de zitting van de kamer wanneer deze zou besluiten tot het
horen van verzoekster over te gaan. Dit is zeer uitzonderlijk, te meer daar de procedure voor
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen essentieel schriftelijk is (artikel 39/60 van de
vreemdelingenwet).

De excepties kunnen niet worden aangenomen.
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3. onderzoek van de middelen

In een eerste onderdeel van het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel
48/3 en 52 van de vreemdelingenwet en van artikel 1, 2 van de conventie van Genève van 28
juli 1951.

Uit de bespreking van het middel blijkt dat de kritiek van verzoeker volledig gericht is tegen de
beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen en niet tegen de bestreden
beslissing. Bovendien hebben artikel 48/3 en 52 van de vreemdelingenwet en artikel 1,2 van
de Conventie van Genève betrekking op de vroegere ontvankelijkheidsfase en de
voorwaarden voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus. De bestreden beslissing is
genomen in het kader van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet op grond dat
verzoeker geen nieuwe gegevens naar voor heeft gebracht die zich hebben voorgedaan na
de laatste fase in de asielprocedure waarin hij ze naar voor had kunnen brengen, zodat de
aangevoerde bepalingen niet dienstig kunnen worden aangevoerd.

Het eerste deel van het eerste middel is onontvankelijk.

In een tweede onderdeel van het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel
6 en van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
van 4 november 1950 (hierna: EVRM). Verder beroept verzoeker zich op een manifeste
appreciatiefout, schending van de rechten van verdediging, het recht op een onafhankelijk en
onbevooroordeeld rechter en het principe van de goede administratie.

Verzoeker stelt dat de beschikking van de Raad van State waarbij zijn cassatieberoep niet
toelaatbaar werd verklaard vermeld dat de richtlijn 2004/83/EG niet werd ingeroepen voor de
Vaste Beroepscommissie. Verzoeker betwist dit en stelt dat de beschikking onjuist is. Zijn
latere asielaanvraag werd dan weer verworpen omdat hij geen nieuwe elementen aanbracht.

De Raad stelt vast dat het ingeroepen middel gericht is tegen de beschikking van de Raad
van State en niet tegen de bestreden beslissing. Het komt niet aan de Raad toe te oordelen
over de juistheid van een beschikking van de Raad van State waarbij een cassatieberoep niet
toelaatbaar is. In zoverre is het tweede onderdeel van het middel onontvankelijk.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/8 van de
vreemdelingenwet en van artikel 10,1, d van de Richtlijn 2004/83/ EG van de Europese Raad
van 29 april 2004 “inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde
landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming
behoeft”.

In de uiteenzetting van zijn middel gaat verzoeker in op de beoordeling ten gronde van zijn
eerste asielaanvraag, die reeds definitief verworpen werd bij beslissing van 31 januari 2007
van de Vaste Beroepscommissie. Het middel is volledig gericht tegen de beslissing van de
Vaste Beroepscommissie. Bovendien kunnen de aangevoerde bepalingen die betrekking
hebben op de toekenning van de status van vluchtelingen en van subsidiaire bescherming
niet dienstig worden ingeroepen tegen de beslissing tot weigering van inoverwegingname van
verzoekers tweede asielaanvraag.

Het tweede middel is onontvankelijk.
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In een derde middel voert verzoeker de schending aan van “de hogervermelde bepalingen”,
van artikel 52, alinea 1, artikel 21 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikels 1,2,3
en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 3,6,9 en 13
van het EVRM, van de artikel 10,11 en 149 van de Grondwet en van het principe van een
goede administratie met hoorrecht en confrontatieplicht.

Verzoeker stelt dat er slechts een zeer summier onderzoek werd gevoerd in verband met de
door hem aangehaalde elementen en dat de motivering van de bestreden beslissing ook zeer
summier is. Hij stelt dat hij nieuwe recente informatie heeft aangebracht over de problemen
die hij en zijn familie ondervinden in hun land van oorsprong. Verzoeker stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met deze informatie omdat ze niet afkomstig zou zijn van een
objectieve bron, nochtans is deze informatie objectief verifieerbaar. Hij heeft steeds de
waarheid gesproken en zijn medewerking verleend. Hij heeft nieuwe elementen naar voor
gebracht, alleen werden deze elementen opzij geschoven wegens niet objectief. De
gemachtigde van de minister heeft de plicht de stukken te evalueren en moet er ook op wijzen
dat alle relevante stukken moeten worden overgemaakt.

Nogmaals moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als
annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissingen kan uitoefenen
(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.
2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van zijn
annulatiebevoegdheid, niet bevoegd is om zich uit te spreken over het al dan niet toekennen
van de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus.

Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel de betrokkene
een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij of zij in staat is te
weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht
hem of haar verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de
bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu
bereikt is. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de
vreemdelingenwet.

Artikel 51/8 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 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.”

Uit deze bepaling volgt dat de nieuwe gegevens 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. Teneinde te kunnen besluiten tot het al dan niet
aanwezig zijn van “nieuwe gegevens” dient de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken de aangehaalde gegevens te toetsen aan de voorgaande
asielprocedures van verzoeker en het relaas dat hij aldaar naar voor hebben gebracht.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker volgende nieuwe elementen
heeft aangebracht in het kader van zijn tweede asielaanvraag:
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“Ik heb reeds bij mijn vorige asielaanvraag uitgelegd dat er een aanhoudingsarrest was uitgevaardigd
tegen mij in april 2005. Als ik terug keer naar Pakistan zal ik  met zekerheid door de politie worden
gearresteerd. Als het arrest wordt uitgevaardigd blijft dit geldig, de rechtbank zal het niet teniet
verklaren.
Hebt u nog contact met familie in Pakistan?
Mijn ouders zijn in België. Ik had tot vijf à zes maanden geleden regelmatig telefonisch contact met
mijn vriend X. Maar dan niets meer.
U hebt dus geen recent nieuws meer over uw problemen in Pakistan? Neen.
Mijn negatieve beslissing bij de Raad van State was volgens mijn advocaat incorrect en daarom had
ik geen keuze dan een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Er is geen beroep mogelijk  tegen een
beslissing van de Raad van State.”

Uit het voorgaande blijkt zeer duidelijk dat de gegevens die verzoeker in het kader van zijn
tweede asielaanvraag heeft aangebracht elementen zijn die hij ook reeds vermeld heeft in het
kader van zijn eerste asielaanvraag. Verzoeker maakt het niet aannemelijk hij nieuwe recente
informatie heeft aangebracht over de problemen die hij en zijn familie ondervinden in hun land
van oorsprong. De verwerende partij heeft in alle redelijkheid geoordeeld dat de aangevoerde
elementen geen “nieuwe gegevens” uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de
vreemdelingenwet. Het argument van verzoeker dat hij steeds zijn medewerking heeft
verleend en de waarheid heeft verteld doet geen afbreuk aan het feit dat hij geen nieuwe
gegevens heeft aangebracht.

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat de verwerende partij heeft geoordeeld
dat de informatie afkomstig zou zijn van een niet objectieve bron. In de bestreden beslissing
wordt nergens vermeld dat de elementen niet in aanmerking worden genomen omdat ze niet
afkomstig zijn van een objectieve bron. Verzoekers kritiek mist feitelijke grondslag en kan dan
ook niet worden weerhouden.

Ter zitting voert verzoeker nog aan dat juridische elementen zoals een juridische fout
eveneens nieuwe elementen kunnen uitmaken. Het komt niet aan de Raad toe te oordelen of
er al dan niet een juridische fout werd gemaakt. De Raad kan enkel vaststellen dat de
beslissing van de Vaste beroepscommissie voor de Vluchtelingen definitief is en dat het
cassatieberoep dat hiertegen werd ingesteld verworpen is.

Er wordt door verzoeker niet aangetoond dat hij nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8
van de vreemdelingenwet heeft aangebracht waarmee de verwerende partij geen rekening
heeft gehouden. De verwerende partij kon derhalve naar recht en redelijkheid besluiten dat
verzoeker geen nieuwe gegevens heeft aangehaald. De bestreden beslissing steunt derhalve
op ter zake dienende, deugdelijke afdoende en pertinente motieven zodat noch de
motiveringsplicht, noch artikel 51/8 van de vreemdelingenwet geschonden werden.

Wat de schending van de overige nog in het middel aangevoerde beginselen betreft, verzuimt
verzoeker in concreto aan te tonen op welke wijze de bestreden beslissing deze beginselen
schendt, minstens valt de kritiek van verzoeker samen met hetgeen hiervoor is uiteengezet.

Het derde middel is ongegrond.

Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve 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, wordt derhalve samen met
het beroep tot nietigverklaring verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Artikel 1.

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2.

De schorsing is zonder voorwerp.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend en
zeven door:

mevr. J. CAMU,      wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN.   J. CAMU.


