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 nr. 52 254 van 30 november 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2010 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 september 2010 

houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (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 21 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. HELLEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 april 2009 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 24 november 2009 neemt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing houdende de weigering van de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dient verzoeker een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 23 februari 2010 bij arrest nr. 39 137 verwerpt de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep. 

 

Op 25 mei 2010 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 8 juni 2010 neemt de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag. 
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Op 13 augustus 2010 dient verzoeker een derde asielaanvraag in. Op 10 september 2010 neemt de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing houdende de weigering 

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

is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“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 persoon die verklaart te heten S.J.A.  

geboren te (…)  

en van nationaliteit te zijn: Afghanistan  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 13.08.2010  

 

Overwegende dat betrokkene op 14.04.2009 een eerste asielaanvraag indiende; door het 

Commisariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) op 25.11.2009 een beslissing 

'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' werd genomen omdat er geen 

geloof werd gehecht aan zijn verklaringen; betrokkene op 23.12.2009 bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) beroep aantekenende tegen de beslissing van het CGVS; het beroep 

van betrokkene op 25.02.2010 door de RVV werd verworpen omdat betrokkene niet ter terechtzitting 

verscheen of zich liet vertegenwoordigen; betrokkene op 25.05.2010 een tweede asielaanvraag 

indiende die op 08.06.2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd afgesloten met een 

beslissing 'weigering van in overwegingname van een asielaanvraag'; betrokkene op 13.08.2010 

een derde asielaanvraag indiende; betrokkene zich bij zijn huidige asielaanvraag nog steeds beroept op 

de asielmotieven die hij tijdens zijn vorige asielaanvraag heeft aangebracht; het CGVS geen geloof 

hechte aan zijn asielmotieven; het CGVS stelde "Uw gebrek aan geografische en politiek-sociale kennis 

van uw regio en land maakt het ongeloofwaardig dat u van Sherzad afkomstig bent. Bijgevolg kan geen 

geloof worden gehecht aan de problemen die u met de Taliban en de autoriteiten van Sherzad zou 

hebben gekend."; betrokkene een oproepingsbrief van de politie en een verzoekschrift door de 

dorpsoudsten voorlegt om zijn asielmotieven te staven; betrokkene bij zijn eerste asielaanvraag reeds 

twee oproepingsbrieven aanbracht om zijn relaas te staven; het CGVS hierover stelde "De twee 

oproepingsbrieven en een derde brief (waarvan u de inhoud niet kent) kunnen uw asielrelaas slechts 

ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is gebleken."; de door betrokkene 

aangebrachte documenten niet van die aard zijn dat ze de appreciatie van het CGVS inzake zijn 

eerste asielprocedure kunnen weerleggen; betrokkene de taskara van zijn vader aanbrengt om zijn 

herkomst te bewijzen; dit document enkel betrekking heeft op zijn vader en op geen enkele wijze 

aantoont dat betrokkene daadwerkelijk uit Shirzad afkomstig zou zijn; dit document de conclusies van 

het CGVS betreffende zijn herkomst op geen enkele wijze kan weerleggen; betrokkene een enveloppe 

voorlegt; deze enveloppe enkel aangeeft dat hij post zou ontvangen hebben die verstuurd is in 

Afghanistan; 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 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 genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 5 (vijf) dagen.”  

 

 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat: 

6. De bestreden beslissing de asielaanvraag van verzoeker niet in overweging neemt en besluit dat 

verzoeker geen nieuwe gegevens naar voren brengt op grond van volgende motivering: 

( ...) 

Terwijl: 

7. Dat overeenkomstig artikel 51/8 van de wet van 15/12/1980 er enkel een beslissing tot weigering 

inoverwegingname kan genomen worden wanneer voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden: de 

vreemdeling heeft voorheen reeds dezelfde verklaring ingediend én er zijn geen nieuwe gegevens. 

8. Dat verwerende partij zonder afdoende motivering belangrijke nieuwe stukken naast zich neer heeft 

gelegd. 

Dat artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering nochtans voorschrijft dat de opgelegde 

motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen. 

Dat de motivering daarenboven afdoende moet zijn. Dat met de term 'afdoende' wordt bedoeld dat de 

motivering pertinent moet zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing (R.v.St.nr. 43259 van 

9 juni 1993; R.v.St.nr. 72834 van 30 maart 1998). 

Dat de motivering daarenboven draagkrachtig moet zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te schragen (R.v.St. nr. 42143 van 3 maart 1993;nr.51576 van 8 februari 

1995;nr. 52975 van 18april 1995;nr. 72835 van 30 maart 1998). 

Dat ook artikel 62 van de wet van 15 december 1980 uitdrukkelijk voorschrijft dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed. 

Dat in casu de motivering beperkt is tot verwijzingen naar de beslissing van het CGVS. Dat dit uiteraard 

niet afdoende is. Dat op die manier na een eerste negatieve beslissing van het CGVS nooit een nieuwe 

asielaanvraag zou kunnen worden ingediend. Dat op die manier DVZ altijd naar die eerste negatieve 

beslissing zou kunnen verwijzen, ongeacht de belangrijke nieuwe stukken die zouden worden 

neergelegd. 

9. Dat verzoeker in casu een nieuwe asielaanvraag heeft ingediend omdat hij in het bezit was gekomen 

van zeer belangrijke nieuwe stukken: een recente oproepingsbrief van de politie, een brief van de 

dorpsoudsten en een geboorte-akte van zijn vader. 

Dat deze documenten betrekking hebben op de kern van het asielrelaas van verzoeker. Dat aan de 

hand van deze documenten wordt aangetoond: 

-Dat de problemen van verzoeker actueel zijn: dat hij nog steeds gezocht wordt door de autoriteiten 

(oproepingsbrief). 

-Dat de dorpsoudsten van verzoeker de hele problematiek van verzoeker erkennen. De brief van de 

dorpsoudsten houdt niet alleen een erkenning in van de identiteit van verzoeker, maar ook van al zijn 

problemen. Er wordt gesteld dat de oom van verzoeker een spion was van de overheid. Dat de Taliban 

dit ontdekte en een dreigbrief stuurde. Dat verzoeker op een openbare plaats ruzie heeft gemaakt met 

zijn oom. Dat zijn oom een paar dagen later vermoord is door onbekenden. Dat de dorpelingen denken 

dat verzoeker zijn oom vermoord heeft. Dat zij willen dat verzoeker wordt opgepakt. Dat verzoeker 

daardoor ook problemen heeft met de overheid en de Taliban. Dat de Taliban hem een paar keer heeft 

bedreigd. Dat verzoeker daardoor is gaan lopen (brief dorpoudsten) . 

-Dat de vader van verzoeker afkomstig is van Sherzad (Taskara vader) 

Dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd waarom het belangrijkste document, namelijk de 

verklaring van de dorpoudsten, niet kan worden aanvaard. 

Dat de redenering waarom de Taskara van de vader van verzoeker niet in aanmerking wordt genomen, 

compleet irreëel is: een originele geboorteakte die per post uit Aghanistan is verstuurd en waaruit blijkt 

dat de vader van verzoeker afkomstig is uit Sherzad, maakt het uiteraard veel aannemelijker dat 

verzoeker zelf ook van daaruit afkomstig is. Samen met de andere nieuwe stukken, vormt dit een 

sluitend bewijs van de afkomst van verzoeker. Minstens zouden deze documenten aanleiding moeten 

geven tot een interview waarin verzoeker nogmaals getoetst wordt.” 

 

2.2 De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals 

vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 51/8, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoeker geen nieuwe gegevens heeft aangebracht dat er wat hem 

betreft ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de 

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Hierbij wordt uiteengezet waarom de door verzoeker aangebrachte oproepingsbrief 

van de politie, de brief van de dorpsoudsten en de geboorteakte van zijn vader, niet kan worden 

beschouwd als een nieuw gegeven in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet.  

 

Er wordt immers nader toegelicht dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen 

reeds tijdens de eerste asielaanvraag van verzoeker heeft gesteld dat er geen geloof kan worden 

gehecht aan zijn asielmotieven omwille van zijn gebrek aan geografische en politieke-sociale kennis van 

zijn regio en land waardoor het ongeloofwaardig is dat hij van Sherzad afkomstig is; dat met betrekking 

tot de oproepingsbrief van de politie en de brief van de dorpsoudsten wordt vastgesteld dat verzoeker 

reeds bij zijn eerste asielaanvraag twee oproepingsbrieven aanbracht om zijn relaas te staven en 

waarover het Commissariaat-generaal oordeelde dat deze brieven zijn asielrelaas slechts kunnen 

ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is gebleken; dat verweerder thans 

aldus oordeelt dat de aangebrachte documenten niet van die aard zijn om de appreciatie van het 

Commissariaat-generaal inzake zijn eerste asielaanvraag te kunnen weerleggen; dat de taskara van zijn 

vader enkel betrekking heeft op zijn vader en op geen enkele wijze aantoont dat verzoeker 

daadwerkelijk uit Shirad afkomstig zou zijn; dat de taskara de conclusies van het Commissariaat-

generaal betreffende zijn afkomst op geen enkele wijze kan weerleggen en dat de enveloppe enkel 

aangeeft dat hij post zou ontvangen hebben die verstuurd is in Afghanistan.   

 

Verder wordt verwezen naar het toepasselijke 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, dat voorziet dat verweerder een bevel om het grondgebied te verlaten dient af te leveren 

indien hij een asielaanvraag, overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid van de Vreemdelingenwet, niet in 

aanmerking neemt.  

 

De Raad stelt bijgevolg vast dat de motieven in rechte en in feite worden weergegeven en dat deze 

motivering als draagkrachtig en afdoende dient te worden beschouwd. Verzoeker kan, gelet op 

voorgaande vaststellingen, niet worden gevolgd waar hij stelt dat de motivering niet afdoende is en 

beperkt is tot een verwijzing naar de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen. Aan de hand van een loutere opsomming van de ‘nieuwe stukken’ en bevestiging dat 

verzoeker wel afkomstig zou zijn van Shirzad, weerlegt verzoeker de motieven in de bestreden 

beslissing niet.  

 

De Raad besluit derhalve dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt de in de bestreden beslissing 

opgenomen motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

door hem bestreden beslissing is gebaseerd, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

 

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat: 
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10. Verwerende partij besloot tot niet in overwegingname van de asielaanvraag op grond van een 

loutere verwijzing naar de beslissing van het CGVS waarin gesteld werd dat het gebrek aan 

geografische en politiek-sociale kennis van verzoekers regio zijn afkomst ongeloofwaardig maakt. 

Terwijl: 

11. Artikel 51/8 van de wet van 15december 1980 bepaalt: 

"De Minister, of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde verklaring 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". 

Dat er i.a.w. enkel een beslissing tot niet inoverwegingname kan genomen worden wanneer voldaan is 

aan twee cumulatieve voorwaarden: de vreemdeling heeft voorheen reeds dezelfde verklaring ingediend 

en er zijn geen nieuwe gegevens. 

Dat artikel 51/8 van de wet van 15december 1980 aan verwerende partij niet de bevoegdheid geeft zich 

uit te spreken over de geloofwaardigheid van bepaalde stukken (R.v.St. nr. 65692d.d. 7 maart 

1997;R.v.St.nr. 88870 d.d. 11 juli 2000). 

Dat deze bevoegdheid is voorbehouden aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen. 

12. Dat uit de motivering van verwerende partij, duidelijk blijkt dat de nieuwe stukken niet worden 

aanvaard omdat het CGVS reeds besloot dat het relaas van verzoeker niet geloofwaardig is. Dat zulke 

algemene stelling het voor asielzoekers onmogelijk maakt hun gegronde vrees aan te tonen. 

13. Dat verwerende partij daardoor duidelijk haar bevoegdheid overschrijdt. Dat immers op grond van 

gebrek aan geloofwaardigheid niet kan worden beslist tot niet in overweging name. Dat deze 

beslissingenkel kan worden genomen op grond van de in artikel 51/8 vreemdelingenwet opgesomde 

redenen: als er reeds een asielaanvraag was ingediend in het verleden en er geen nieuwe elementen 

zijn die een gegrond vrees voor vervolging kunnen ondersteunen. 

In casu zijn deze nieuwe elementen er duidelijk wel!” 

 

2.4 Het eerste lid van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, op basis waarvan de bestreden beslissing 

is genomen, 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 van de Vreemdelingenwet de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid toekent is beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot vorige 

asielverzoeken nieuwe gegevens aanbrengt 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 ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige 

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

 

Uit artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet kan worden afgeleid dat de gegevens die worden aangevoerd 

in een meervoudig asielverzoek: 

- nieuw moeten zijn, dus 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 

eerdere procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen (RvS 13 april 2005, nr. 143.020; 

RvS 13 april 2005, nr. 143.021); 

- relevant moeten zijn, dus 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 (RvS 27 november 

2002, nr. 113.002). 
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Er moet worden benadrukt dat het feit dat een document werd neergelegd dat betrekking heeft op een 

omstandigheid die zich voordeed na de laatste fase in de behandeling van een eerder asielverzoek of 

dat een stuk werd aangebracht dat werd opgesteld nadat een eerdere asielprocedure werd afgesloten 

op zich niet volstaat om te besluiten dat een nieuw gegeven werd aangebracht. De voorgelegde stukken 

of de situatie waarnaar verwezen wordt, moeten ook toelaten prima facie vast te stellen dat er 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 ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel 

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

meer dat de in het kader van een herhaald asielverzoek aangewende stukken enige bewijswaarde 

moeten hebben. 

 

De Raad merkt op dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geen bewijswaarde wenst toe te kennen aan de door 

verzoeker voorgelegde oproepingsbrief van de politie en brief van de dorpsoudsten omdat bij de 

inhoudelijke beoordeling van de eerste asielaanvraag van verzoeker reeds werd geoordeeld dat een 

oproepingsbrief een asielrelaas slechts kan ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het 

geval is gebleken; dat de taskara enkel betrekking heeft op zijn vader en dat de enveloppe enkel 

aangeeft dat verzoeker post zou ontvangen die verstuurd is in Afghanistan.  

 

Deze overwegingen zijn niet kennelijk onredelijk en het is evenmin kennelijk onredelijk of onwettig om 

stukken die geen bewijswaarde hebben niet te beschouwen als nieuwe gegevens in de zin van artikel 

51/8 van de Vreemdelingenwet (RvS 17 maart 2008, nr. 181.085; RvS 31 oktober 2008, nr. 187.585). 

Uit documenten die geen bewijswaarde hebben, kunnen immers geen ernstige aanwijzingen afgeleid 

worden voor het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin de Vluchtelingenconventie of 

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

voor te houden dat de stellingname van verweerder het voor asielzoekers onmogelijk maakt om hun 

gegronde vrees voor vervolging aan te tonen maakt verzoeker in casu niet aannemelijk dat verweerder 

de voorgelegde stukken in strijd met artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet niet als nieuwe gegevens 

heeft beschouwd.  

 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat verweerder de door verzoekers aangebrachte stukken niet enkel 

weigerde te aanvaarden als een nieuw gegeven omdat het niet bewijskrachtig was, maar tevens omdat 

het op geen enkele wijze afbreuk kan doen aan de reeds gedane vaststelling dat verzoeker niet heeft 

aangetoond afkomstig te zijn van Sherzad. Hierbij moet worden geduid dat het niet kennelijk onredelijk 

is om stukken die geen fundamenteel nieuw inzicht bieden betreffende de individuele situatie van een 

vreemdeling niet als nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet te 

beschouwen.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.5 In het derde middel voert verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht juncto artikel 8.2 

van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. 

 

Ter adstruering van het derde middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat: 

14. Geen rekening wordt gehouden met de situatie in Afghanistan die door het UNHCR en ICRC recent 

werd bestempeld als internationaal conflict met veralgemeend geweld dat voor eenieder een reëel risico 

op ernstige schade met zich meebrengt in de zin van artikel 48/4 c wet 15 december 1980. 

 

 

 

Terwijl: 

15. Verwerende partij overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht haar beslissing goed moet voorbereiden 

en rekening moet houden met alle elementen aan haar bekend. 

Dat artikel 8.2 van hoger vermelde procedurerichtlijn bepaalt: 

"De lidstaten zien erop toe dat de beslissingen van de beslissingsautoriteit zijn gebaseerd op een 

deugdelijk onderzoek. 

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat: 
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a) het onderzoek naar en de beslissing over asielverzoeken individueel, objectief en onpartijdig wordt 

verricht, respectievelijk genomen; 

b) er nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen, zoals informatie van 

de UNHCR, over de algemene situatie in de landen van oorsprong van asielzoekers en waar nodig, in 

de landen van doorreis, en dat het personeel dat de asielverzoeken behandelt en daarover beslist, over 

deze informatie kan beschikken; 

c) het personeel dat de asielverzoeken behandelt en daarover beslist, op de hoogte is van de normen 

die van toepassing zijn op het gebied van het asiel- en vluchtelingenrecht. “ 

16. Dat overeenkomstig artikel 8 b) van deze procedurerichtlijn rekening moet worden gehouden met 

o.m. de Guidelines van het UNHCR, zelfs als de asielzoeker daar niet naar verwijst. 

Dat DVZ ten onrechte totaal geen rekening houdt met het bestaan van deze Guidelines en niet verwijst 

naar de gevaarlijke situatie in Afghanistan. 

Dat de middelen ernstig en gegrond zijn.” 

 

2.6 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen 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. 

 

De Raad merkt op dat uit de gegevens van het dossier en uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid rekening heeft gehouden met de door 

verzoeker in het kader van zijn derde asielaanvraag aangebrachte stukken – zijnde een oproepingsbrief 

van de politie, een brief van de dorpsoudsten, de taskara van zijn vader en een enveloppe – en de door 

hem dienaangaande afgelegde verklaringen en op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie 

is gekomen.  

 

Verzoeker stelt dat geen rekening werd gehouden met de situatie in Afghanistan “die door het UNHCR 

en ICRC recent werd bestempeld als internationaal conflict met veralgemeend geweld” en met de 

“guidelines” van het UNCHR – zelfs als de asielzoeker daar niet naar verwijst –, doch de Raad kan 

slechts vaststellen dat verzoeker deze elementen niet heeft aangebracht als nieuw gegeven in het kader 

van zijn derde asielverzoek. De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake het bestaan van “nieuwe 

gegevens” in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet bij verzoeker ligt (RvS 16 oktober 2006, 

nr. 163.610). In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen, dient te worden benadrukt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid bij een herhaald asielverzoek niet 

bevoegd is om zelf “nieuwe gegevens” aan te brengen, doch enkel om de door de asielzoeker 

aangebrachte stukken op hun nieuw karakter te beoordelen. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8.2 van de richtlijn 2005/85/EG, moet worden 

benadrukt dat een bepaling uit een richtlijn slechts directe werking heeft indien een lidstaat heeft 

nagelaten een richtlijn binnen de in de richtlijn bepaalde termijn om te zetten in nationale wetgeving of 

deze richtlijn niet op correcte wijze heeft omgezet, en indien de bepaling van de richtlijn duidelijk en 

onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk is van een discretionaire uitvoeringsmaatregel (K. LENAERTS en 

P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Londen, Sweet&Maxwell, 2005, nr. 17-048 

en 17-124). Verzoeker toont niet aan dat de richtlijn 2005/85/EG incorrect of onvolledig zou zijn omgezet 

in het Belgische recht. Bijgevolg kan een schending van artikel 8.2 van deze richtlijn niet dienstig 

worden aangevoerd. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

    

 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


