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 nr. 47 760 van 3 september 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 8 juli 2010 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 juni 2010 houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag, aan verzoeker ter kennis gebracht op dezelfde dag.  

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

2 september 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat MC FRERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn.  

 

Op 19 november 2008 dient verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Op 27 november 2008 wordt verzoeker gehoord omtrent de motieven van zijn asielaanvraag en zijn 

dossier wordt op 5 december 2008 overgemaakt aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen.  
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Op 7 december 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingstatus.  

 

Tegen de voormelde beslissing dient verzoeker een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).  

 

Op 24 maart 2010 bevestigt de Raad de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen bij arrest nr. 40 757.  

 

Op 4 juni 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker.  

 

Op 8 juni 2010 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Op 10 juni 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de bestreden 

beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

 “(…) 

Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

van 6 mei 1993, 15 juli 1996 en 15 september 2006;  

 

(…) 

 

Overwegende dat de betrokkene op 19.11.2008 een eerste asielaanvraag indiende die op 26.03.2010 

werd afgesloten met een beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' 

vanwege de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV); overwegende dat de betrokkene op 

08.06.2010 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat de betrokkene niet is teruggekeerd 

naar zijn land van herkomst; overwegende dat de betrokkene een kopie van rantsoenkaart naar voren 

brengt waarbij dient opgemerkt te worden dat het een kopie betreft waarvan de bewijswaarde gering is 

en de authenticiteit niet op een adequate manier kan beoordeeld worden; overwegende dat de 

betrokkene een kopie van uittreksel van bevolkingsregister naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te 

worden dat het een kopie betreft waarvan de bewijswaarde gering is en de authenticiteit niet op een 

adequate manier kan beoordeeld worden; overwegende dat de betrokkene zijn nationaliteitsbewijs en 

identiteitskaart naar voren brengt waarbij dient opgemerkt te worden dat de betrokkene deze 

documenten reeds tijdens zijn eerste asielaanvraag naar voren bracht en ter verificatie werden 

voorgelegd aan de Federale politie waaruit bleek dat deze documenten volledig vervalst zijn; 

overwegende dat de betrokkene geen nieuwe elementen aanbrengt die betrekking hebben op feiten en 

gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure; 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. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, 51/8 en 57/6 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) en van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt:  

 

“(…) 

Om de subsidiaire bescherming te kunnen bekomen dient de verzoeker over de mogelijkheid te kunnen 

beschikken om opnieuw asiel aan te vragen. Inderdaad 

- de Belgische wetgever heeft er immers voor geopteerd om de bevoegdheid voor het toekennen van de 
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subsidiaire bescherming enkel en alleen toe te kennen aan de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Het is hierdoor niet aan de verweerder om uitspraken te doen over de subsidiaire bescherming. Dit komt 

blijkens de Vreemdelingenwet louter toe aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. 

 

Dit stelsel zorgt er evenwel voor dat een kandidaat die in aanmerking zou kunnen komen voor de 

subsidiaire bescherming principieel verplicht is om een asielaanvraag in te dienen. Deze kandidaat kan 

niet, zoals de UNHCR nochtans aanbevolen heeft, door de Dienst Vreemdelingenzaken de subsidiaire 

bescherming worden toegekend, ook al is er pertinente zekerheid dat een asielaanvraag om een 

bepaalde reden niet onderzocht of afgewezen zal worden. De verzoeker is bijgevolg verplicht om een 

asielaanvraag in te dienen teneinde de subsidiaire bescherming te kunnen inroepen. 

 

Het is dan ook enkel de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die de 

bevoegdheid heeft om de aan deze beschermingsvorm te onderzoeken en te toe te kennen.  

 

Door verzoekers nieuwe aanvraag ( tot subsidiaire bescherming) niet in overweging te nemen kan 

verzoekers nood aan bescherming niet verder onderzocht worden.  

 

Er is derhalve schending van het art. 57/6 Vreemdelingenwet dat hieronder weergegeven wordt:  

 

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd : 

 

1° om aan de vreemdeling bedoeld in artikel 53, de vluchtelingenstatus, in de zin van artikel 48/3, te 

erkennen of weigeren te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus, in de zin van artikel 48/4, toe 

te kennen of weigeren toe te kennen; 

 

2° om de aanvraag tot het bekomen van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of de 

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 die ingediend wordt door een onderdaan van 

een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen of door een onderdaan van een Staat die partij is bij 

een Toetredingsverdrag tot de Europese Unie, dat nog niet in werking is getreden, niet in overweging te 

nemen wanneer uit zijn verklaring niet duidelijk blijkt dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees voor 

vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er zwaarwegende gronden 

zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in 

artikel 48/4; 

 

3° om de vluchtelingenstatus in hoofde van de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden gesteld in 

artikel 49, § 1, 6°, te bevestigen of weigeren te bevestigen; 

 

4° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op basis van de artikelen 55/3, en 

55/5, op te heffen; 

 

5° om de vreemdeling bedoeld in artikel 53 van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus uit te sluiten op basis van de artikelen 55/2 en artikel 55/4; 

 

6° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in te trekken ten aanzien van de 

vreemdeling die, op grond van de artikelen 55/2 en 55/4, uitgesloten had moeten zijn; 

 

7° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in te trekken ten aanzien van de 

vreemdeling die als vluchteling is erkend of aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend 

op grond van feiten die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, of van valse verklaringen, of 

van valse of vervalste documenten, die doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus, alsmede ten aanzien van de vreemdeling 

wiens persoonlijk gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest; 
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8° om aan de vluchtelingen en de staatlozen de documenten te verstrekken welke bedoeld zijn in artikel 

25 van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève, op 

28 juli 1951, en in artikel 25 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New-

York, op 28 september 1954. 

 

De in de punten 1° tot 7° bedoelde beslissingen worden met redenen omkleed met vermelding van de 

omstandigheden van de zaak. 

 

De in het eerste lid, 2°, bedoelde beslissing moet getroffen worden binnen een termijn van vijf 

werkdagen. “ 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken mag zich niet in de plaats stellen van de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en over de subsidiaire bescherming uitspraken doen. De hoger 

geciteerde wetsbepalingen en de verplichting van zorgvuldigheid werden bijgevolg miskend.  

 (…)” 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht vervat in de artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Verder voert 

verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt:  

 

“(…) 

De verzoeker is in het bezit van de Irakese nationaliteit. De verzoeker kan zijn identiteit staven. De 

verzoeker is evident niet in de mogelijkheid om terug te keren naar Centraal-Irak. De verzoeker verwees 

reeds naar de talrijke informatiebronnen die bestaan m.b.t de situatie in Irak. Meer bepaald geven de 

bronnen aan dat de situatie in Centraal-Irak zeer ernstig is te noemen, met een reëel risico op schade 

omwille van een ernstige bedreiging van het elven of de persoon van een burger als gevolg willekeurig 

geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

 

De weigering om verzoekers asielaanvraag niet in overweging te nemen schendt de bepalingen van art. 

3 EVRM (verbod van foltering) enerzijds en de bepalingen van art. 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet anderzijds gezien de verzoeker dient erkend te worden, minstens de subsidiaire 

bescherming dient te genieten.  

 

De verweerder dient terdege rekening te houden met verzoekers asielaanvraag gezien het in Irak uiterst 

onveilig voor burgers is en de subsidiaire bescherming in die context een noodzaak is.  

(…)” 

 

Daar het tweede middel deels samenvalt met het eerste middel en ook op het eerste middel voortbouwt, 

wordt erop gewezen dat voor een goed begrip van onderstaande analyse beide middelen samen 

worden behandeld. 

 

Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat verzoeker niet kan worden gevolgd met betrekking tot de 

aangevoerde schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet omschrijft de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de subsidiaire 

beschermingsstatus te verkrijgen en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet de voorwaarden om de 

vluchtelingenstatus te verkrijgen. De bestreden beslissing betreft een weigering tot in overwegingname 

van een vluchtelingenverklaring door de Dienst Vreemdelingenzaken in toepassing van artikel 51/8 van 

de Vreemdelingenwet waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken enkel nagaat of verzoeker nieuwe 

gegevens heeft aangebracht dat er wat hem betreft ernstige aanwijzingen 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. De bestreden beslissing doet in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt geen 

uitspraak over het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet of over het al dan niet 

vervuld zijn van de voorwaarden voor de toekenning van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in het 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan deze wetsbepalingen niet dienstig aanvoeren. Dit 

onderdeel van het middel kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 
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Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen worden 

omkleed. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

beslissing heeft genomen zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110 667; RvS 10 december 2002, nr. 113 439; RvS 

17 mei 2005, nr. 144 471).  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

naar artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet en tevens vermeldt de bestreden beslissing de 

feitelijke overwegingen waarop ze zich baseert, met name het feit dat verzoeker 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 en 

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 december 1980. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam 

dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat hij 

zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de 

formele motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Een schending van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.   

 

In zoverre verzoeker in de titel van zijn tweede middel stelt: “schending van de motiveringsplicht vervat 

in art. 48/3, 48/4 (…) Vreemdelingenwet)” merkt de Raad op dat de voormelde artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet geen motiveringsplicht omvatten, zodat de door verzoeker aangevoerde 

schending faalt naar recht. 

 

De Raad wijst erop dat in zoverre het de bedoeling van verzoeker lijkt te zijn aan de hand van zijn 

betoog omtrent de situatie in Irak zijn asielrelaas of de al dan niet toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus te laten heronderzoeken door de Raad, het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de bevoegde administratieve overheid. 

Bovendien wordt er nogmaals op gewezen dat de bestreden beslissing de weigering tot in 

overwegingname van de asielaanvraag is en niet de beslissing van de commissaris-generaal waarbij 

aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De bestreden beslissing is genomen in het kader van artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

op grond van de overweging dat betrokkene geen nieuwe elementen aanbrengt die betrekking hebben 

op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure. 

Zodoende kan verzoeker zijn asielrelaas en de situatie in zijn land van herkomst niet opnieuw ter 

beoordeling voorleggen aan de Raad. 

 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet 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 van de verwerende partij beperkt zich in het kader van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet tot de vaststelling of de aangebrachte gegevens nieuw zijn of niet. In beide gevallen 

wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

 

- Indien wordt beslist dat door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden aangebracht in 

verhouding tot een eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de commissaris-generaal 
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voor de vluchtelingen en de staatlozen. Die zal vervolgens de nieuwe asielaanvraag inhoudelijk 

onderwerpen aan een onderzoek in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit 

betekent dat de gemachtigde van de staatssecretaris zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de 

voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij hiervoor niet 

bevoegd is. 

- Indien wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat deze asielaanvraag niet aan een 

onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal worden 

onderworpen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald het interview dat werd afgenomen naar 

aanleiding van verzoekers tweede asielaanvraag van 8 juni 2010, blijkt dat verzoeker als nieuwe 

elementen voor zijn tweede asielaanvraag het volgende aanbracht: 

 

“Kopie van rantsoenkaart, wordt elk jaar verlengd (per mail ontvangen), kopie van uittreksel van 

bevolkingsregister van 3-05-2010 (per mail ontvangen) met de naam van mijn vader, moeder en mezelf 

op. Van de bovenvermelde documenten verwacht ik de originele post (waarschijnlijk rond de 25-06-

2010). Origineel gezien; Nationaliteitsbewijs van 04-09-2007 

Origineel gezien; is afgegeven op 26-02-2006 Mossoel.  

Heb je nog contact met je familie? Een keer per maand met mijn ouders. Wordt je nog gezocht? Ons 

huis wordt nog steeds bewaakt door terroristen. Ze weten nog niet dat ik in België ben.  

Heb je in je eerste interview alles verteld?Ja, ik heb toen alles gezegd. Ik moet zeggen dat mijn 

negatieve beslissing niet correct was. Men was akkoord dat ik van Irak ben maar niet uit de regio van 

waar ik kom. Dit heeft mijn advocaat gezegd. Met de documenten die ik nu voorleg (toon ik aan) dat ik 

van Mossoel ben.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker geenszins vermeldde dat hij niet in de mogelijkheid is om terug te 

keren naar Centraal Irak daar de huidige situatie aldaar volgens bronnen ernstig te noemen is. De Raad 

stelt vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing is ingegaan op alle elementen die 

verzoeker in het kader van zijn tweede asielaanvraag van 8 juni 2010 als nieuwe elementen in de zin 

van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht, maar dat zij besluit dat verzoeker “bij zijn 

huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens naar voren brengt 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 december 1980” en de betrokken aanvraag derhalve 

niet in overweging neemt. Verzoeker betwist noch in zijn verzoekschrift, noch in zijn repliekmemorie dat 

hij geen nieuwe elementen heeft aangebracht, maar gaat enkel in op het gegeven dat het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en niet de verwerende partij bevoegd 

zou zijn om zich over de asielaanvraag en de subsidiaire bescherming uit te spreken. De Raad wijst er 

echter op dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing ook niet inhoudelijk uitspreekt over de 

asielaanvraag van verzoeker en het al dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus, maar 

dat zij zich, in het kader van haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, 

beperkt tot de beslissing om de tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen, na te hebben 

vastgesteld dat het niet de eerste asielaanvraag van verzoeker betreft en dat geen nieuwe elementen in 

de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet naar voren werden gebracht. Aldus heeft verzoeker 

het verkeerd voor wanneer hij meent dat de verwerende partij zich in de plaats stelt van de 

commissaris-generaal en uitspraak doet over de subsidiaire bescherming. 

 

Waar verzoeker lijkt te menen dat door het niet in overweging nemen van zijn nieuwe aanvraag (tot 

subsidiaire bescherming) zijn nood aan bescherming niet verder kan onderzocht worden en er aldus een 

schending optreedt van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat voornoemd 

artikel, zoals verzoeker ook stelt, de bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen aangaande de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus regelt en 

aldus geen uitstaans heeft met de bestreden beslissing die werd genomen door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid in toepassing van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

Pas wanneer de vreemdeling die een nieuwe asielaanvraag indient nieuwe gegevens aanbrengt in 

verhouding tot zijn eerdere asielaanvragen zal zijn aanvraag doorgestuurd worden naar de 

commissaris-generaal. De nieuwe aangebrachte gegevens kunnen eveneens betrekking hebben op de 

gewenste subsidiaire bescherming. In casu dient nogmaals te worden opgemerkt dat verzoeker 

geenszins aangaf niet in de mogelijkheid te zijn om terug te keren naar centraal-Irak daar de huidige 
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situatie aldaar volgens bronnen ernstig te noemen is en ook geen nieuwe elementen in verhouding tot 

zijn eerdere asielaanvraag aanbracht, zodat het ook niet kennelijk onredelijk is van de verwerende partij 

om de aanvraag van verzoeker niet door te sturen naar de commissaris-generaal voor verder onderzoek 

van de asielaanvraag en de subsidiaire beschermingsstatus. In zoverre verzoeker aanstipt dat de 

Belgische wetgever ervoor geopteerd heeft om de bevoegdheid voor het toekennen van de subsidiaire 

bescherming enkel toe te kennen aan de commissaris-generaal en hij stelt wat volgt: “de verzoeker is 

bijgevolg verplicht om een asielaanvraag in te dienen teneinde de subsidiaire bescherming te kunnen 

inroepen” en aldus blijkt te kennen te geven dat hij niet anders kan dan een nieuwe asielaanvraag in te 

dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, stelt de Raad vast dat verzoeker vooral kritiek heeft op de 

wet. Dit kan echter niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het 

middel faalt naar recht. 

 

Een schending van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet, noch van artikel 51/8 van de 

Vreemdelingenwet wordt aangetoond door verzoeker. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat dit 

beginsel inhoudt dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn beslissing zorgvuldig dient voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Verzoeker maakt niet aannemelijk, zoals blijkt uit 

wat voorafgaat, dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing niet uitging van een 

correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde onzorgvuldig was bij de voorbereiding van de beslissing. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM wijst de Raad erop dat verzoeker 

moet doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in 

het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, 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. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk 

risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn 

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

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

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 

maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 

2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker 

louter meedeelt dat er talrijke informatiebronnen bestaan met betrekking tot de situatie in Irak en dat 

deze bronnen aangeven dat de situatie in centraal-Irak zeer ernstig te noemen is, met een reëel risico 

op schade omwille van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van de burger als gevolg 

van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Verzoeker 

vernoemt zelfs niet de informatiebronnen waarnaar hij verwijst en bovendien betrekt hij de informatie uit 

deze bronnen, welke op geen enkele wijze kan worden nagegaan door de Raad, niet op zijn eigen 

persoon. Verzoeker brengt aldus geen concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aan. Met 

een dergelijk vaag en summier betoog toont verzoeker niet aan dat artikel 3 van het EVRM is 

geschonden.  

 

Het eerste en het tweede middel van verzoeker zijn, in zoverre al ontvankelijk, ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend en tien door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


