
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 78 958 van 10 april 2012 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 

20 januari 2012 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 21 december 2011 houdende de weigering tot in overwegingname 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en 

van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen verklaren het Rijk te zijn binnengekomen op 9 april 2011. Op diezelfde dag 

hebben zij de Belgische autoriteiten verzocht om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Er 

werd hen vervolgens een beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving (bijlage 11ter) ter kennis 

gebracht.  

 

Op 18 april 2011 werden hun asieldossiers overgemaakt aan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en staatlozen, die bij beslissingen van 17 mei 2011 de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekende partijen weigerde. Verzoekende partijen hebben 

vervolgens op 1 juni 2011 een beroep ingediend tegen deze beslissingen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 
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Bij arrest nr. 63 757 van 24 juni 2011 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voormelde 

beslissingen van 17 mei 2011. 

 

Op 16 september 2011 hebben verzoekende partijen een tweede asielaanvraag ingediend. 

 

Op 21 december 2011 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissingen genomen houdende de weigering tot 

in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Dit zijn thans de bij huidig beroep 

bestreden beslissingen. 

 

De motivering van de bestreden beslissing in hoofde van eerste verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 

 

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 (…)  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 16.09.2011 

 

Overwegende dat betrokkene op 09.04.2011 een eerste asielaanvraag indiende; door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) op 18.05.2011 een beslissing 

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

geloof werd gehecht aan zijn asielrelaas; betrokkene op 01.06.2011 bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) beroep aantekende tegen deze beslissing; de RVV op 27.06.2011 

een arrest velde waarbij de beslissing van het CGVS werd bevestigd; de RVV in zijn arrest stelde 'de 

wezenlijke misleiding van de commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waardoor het 

hem onmogelijk werd gemaakt een adequaat onderzoek te voeren, het hiermee verbinden gebrek aan 

een geloofwaardig relaas en de ontstentenis van enig dienstig bewijsstuk verhinderen geloof te hechten 

aan de bewering van verzoekers dat zij de Afghaanse nationaliteit bezitten'; betrokkene op 16.09.2011 

een tweede asielaanvraag indiende; betrokkene zich nog steeds beroept op de asielmotieven die hij 

tijdens zijn vorige asielprocedure heeft aangehaald; betrokkene een bewijs van de 

dorpsverantwoordelijke, een kopie van een huwelijksakte, kopieën geboorteaktes van de kinderen en 

een taskara en een document van een klacht bij de politie voorlegt, om deze motieven te staven; uit zijn 

administratief dossier blijkt dat betrokkene de kopieën van de geboorteaktes van de kinderen, een 

taskara, een kopie van de huwelijksakte reeds tijdens zijn vorige asielprocedure heeft aangebracht; een 

bewijs van de dorpsverantwoordelijke en een document van een klacht bij de politie niet van die aard 

zijn dat ze de conclusies van het CGVS en de RVV betreffende zijn vorige asielprocedure kunnen 

wijzigen; indien een eerste asielaanvraag bedrieglijk wordt bevonden en men zijn tweede asielaanvraag 

op precies dezelfde feiten baseert en hiervoor documenten aanbrengt, kan moeilijk worden 

aangenomen dat deze feiten opeens geloofwaardig zouden zijn geworden; documenten bovendien 

slechts bewijswaarde kunnen hebben voor zover ze geloofwaardige verklaringen ondersteunen hetgeen 

in casu niet het geval is; de enveloppe enkel aantoont dat betrokkene post zou ontvangen hebben; 

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 7 (zeven) dagen.”  

 

De motivering van de bestreden beslissing in hoofde van tweede verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASIELAANVRAAG 
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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 (…) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 16.09.2011 

 
Overwegende dat betrokkene op 09.04.2011 een eerste asielaanvraag indiende; door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) op 18.05.2011 een beslissing 

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

geloof werd gehecht aan haar asielrelaas; betrokkene op 01.06.2011 bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) beroep aantekende tegen deze beslissing; de RVV op 27.06.2011 

een arrest velde waarbij de beslissing van het CGVS werd bevestigd; de RVV in zijn arrest stelde 'de 

wezenlijke misleiding van de commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waardoor het 

hem onmogelijk werd gemaakt een adequaat onderzoek te voeren, het hiermee verbinden gebrek aan 

een geloofwaardig relaas en de ontstentenis van enig dienstig bewijsstuk verhinderen geloof te hechten 

aan de bewering van verzoekers dat zij de Afghaanse nationaliteit bezitten'; betrokkene op 16.09.2011 

een tweede asielaanvraag indiende; betrokkene een kopie van een document van het UNHCR 

betreffende haar ouders voorlegt; uit haar administratief dossier blijkt dat betrokkene dit document reeds 

tijdens haar vorige asielprocedure heeft aangebracht; betrokkene een kopie van het paspoort van haar 

ouders voorlegt; geen bewijswaarde kan gehecht worden aan een kopie, gezien de authenticiteit van 

een kopie niet kan worden nagegaan; betrokkene 2 schoolbewijzen voorlegt; deze document enkel 

aantonen dat betrokkene in India zou gestudeerd hebben; betrokkene een kopie van een brief van de 

V.N. voorlegt waarin staat dat zij de vluchtelingenstatus zou hebben in India; geen bewijswaarde kan 

gehecht worden aan dit document gezien de echtheid van dergelijk document niet kan worden 

nagegaan; de twee documenten van Blommes Health Care center reeds tijdens haar vorige 

asielprocedure werden aangebracht; de enveloppe enkel aantoont dat betrokkene post zou ontvangen 

hebben; betrokkene bij haar 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 zij 

ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar 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 7 (zeven) dagen.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel halen verzoekende partijen de schending aan van artikel 1 van het Verdrag 

betreffende de status van Vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 51/8, 57/7bis en 62 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het motiveringsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. Tevens voeren verzoekende partijen 

machtsoverschrijding aan. 

 

2.2.1. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot 

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

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 62 van de voormelde wet 

verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze, hetgeen impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De bestreden beslissingen geven duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis waarvan de 

beslissingen zijn genomen. Zo verwijzen de bestreden beslissingen naar artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en motiveren zij op uitvoerige wijze waarom verzoekende partijen bij hun huidige 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengen met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben 
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voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin zij ze hadden kunnen aanbrengen 

dat er, wat hen 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 in de zin van artikel 

48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering 

hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen 

zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.2.2. Artikel 51/8, eerste lid 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.” 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens  

 

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

van een eerste asielaanvraag   

 

- betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de 

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen  

 

- relevant zijn, i.e. ernstige aanwijzingen moeten bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in het vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, of 

van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming, zoals bepaald in 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

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

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

beide gevallen wordt hierdoor haar bevoegdheid uitgeput:   

 

- In het geval dat er wordt beslist dat er door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden 

aangebracht in verhouding tot een eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de 

commissaris-generaal. Die zal vervolgens de nieuwe asielaanvraag, na toetsing aan artikel 52 van de 

vreemdelingenwet, onderwerpen aan een onderzoek in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de 

vreemdelingenwet. Dit betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken zelf niet kan nagaan of er voldaan is 

aan de voorwaarden van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij is hiertoe niet 

bevoegd. Evenmin is zij bevoegd om zich uit te spreken over artikel 52 van de vreemdelingenwet, 

aangezien deze bepaling exclusief is voorbehouden aan de commissaris-generaal (Gedr.St. Kamer, 

2005-2006, nr. 51 2478/001, p. 100).  

 

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

asielaanvraag niet in aanmerking genomen (bijlage 13quater). Dit betekent dat deze asielaanvraag niet 

aan een onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, zal 

worden onderworpen door de commissaris-generaal. 

  

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

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.2.3. Verzoekende partijen stellen dat in de bestreden beslissingen wordt toegegeven dat er nieuwe 

elementen bestaan maar dat verwerende partij de waarde van deze elementen betwist. Verzoekende 

partijen halen een passage aan uit een arrest van de Raad van State (RvS 13 december 2011, nr. 

216.840) en leiden hieruit af dat verwerende partij niet de bevoegdheid heeft om binnen de fase van de 
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al dan niet in overwegingname van een nieuwe asielaanvraag de vraag aangaande de 

geloofwaardigheid of de bewijswaarde van de als nieuw naar voren gebrachte elementen te stellen. Zij 

wijzen erop dat verwerende partij zich dient te beperken tot het onderzoek of er al dan niet nieuwe 

elementen worden bijgebracht.  

 

Verzoekende partijen betogen dat zij nieuwe elementen hebben aangebracht die van aard zijn dat ze 

hun vrees voor vervolging kunnen aantonen. Door te weigeren deze elementen te onderzoeken heeft 

verwerende partij volgens hen artikel 1 van het vluchtelingenverdrag en de artikelen 48/4 en 57/7bis van 

de vreemdelingenwet geschonden.  

 

Verzoekende partijen wijzen er voorts op dat tweede verzoekende partij  een kopie van een certificaat 

heeft neergelegd dat verklaart dat haar ouders vluchtelingen zijn en dat zij eveneens een kopie heeft 

bijgebracht van een brief van de VN waarin staat dat zij de vluchtelingenstatus zou hebben in India. 

Deze stukken bewijzen volgens verzoekende partijen afdoende dat tweede verzoekende partij en haar 

familie erkend werden als vluchteling in India door UNHCR. Zij werd dus reeds het slachtoffer van 

vervolging. Verzoekende partijen wijzen in dit verband op artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet, dat 

voorziet dat een vrees geacht wordt gegrond te zijn wanneer een asielzoeker reeds vervolgingen heeft 

ondergaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze elementen zijn essentieel en dienen te worden 

onderzocht in het kader van het gegrondheidsonderzoek en niet in het kader van de fase van de al dan 

niet in overwegingname, zo menen verzoekende partijen. Zij herhalen dat de vraag naar de 

bewijswaarde van een kopie zich niet stelt in de fase van in overwegingname. Het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft immers een gespecialiseerde dienst die dit 

onderzoek kan doen.  

 

Waar verzoekende partijen opperen dat in de bestreden beslissingen wordt toegegeven dat er nieuwe 

elementen bestaan maar dat verwerende partij de waarde van de deze elementen betwist, merkt de 

Raad op dat zulke opmerking feitelijk grondslag mist. In casu oordeelde verwerende partij immers dat de 

door eerste verzoekende partij bijgebrachte kopieën van de geboorteaktes van hun kinderen, de taskara 

en de kopie van hun huwelijksakte documenten betreffen die zij reeds tijdens haar eerste asielaanvraag 

had voorgelegd. Ook de door tweede verzoekende partij bijgebrachte kopie van een document van 

UNHCR betreffende haar ouders werd reeds voorgelegd tijdens diens eerste asielaanvraag, merkt 

verwerende partij op. Het feit dat verwerende partij vermeldt dat voormelde documenten reeds werden 

voorgelegd, komt erop neer dat aangaande documenten niet nieuw zijn, in de zin dat ze reeds het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van de eerste asielaanvraag van 

verzoekende partijen.   

 

Met betrekking tot het argument van verzoekende partijen als zou verwerende partij hebben geweigerd 

om de door hen aangebrachte elementen te onderzoeken, stelt de Raad vast dat uit een eenvoudige 

lezing van de bestreden beslissingen valt af te leiden dat alle door hen als nieuw aangebrachte 

elementen werden onderzocht. Elk door hen neergelegd document wordt immers systematisch 

besproken en er wordt telkens op een duidelijke manier weergegeven waarom deze documenten niet 

als nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet kunnen worden weerhouden. 

 

Verder merkt de Raad op dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partijen menen, het begrip “nieuw 

gegeven” niet omvat dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd ter beoordeling aan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en 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. 50530). 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 worden 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 Geneve 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 
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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. De door verzoekende partijen bijgebrachte 

documenten en in het bijzonder de door tweede verzoekende partij neergelegde kopie van een 

certificaat dat verklaart dat haar ouders vluchtelingen zijn en de kopie van een brief van de VN waarin 

staat dat zij de vluchtelingenstatus zou hebben in India, documenten die verzoekende partijen in het 

kader van deze bespreking specifiek aanhalen, zijn niet van aard dat ze een ernstige aanwijzing vormen 

voor het aantonen van een gegronde vrees, daar het enkel kopieën betreft. De Raad oordeelt dat aan 

fotokopieën immers geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze gemakkelijk door knip- 

en plakwerk te fabriceren zijn (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135; RvS 24 maart 2005, nr. 142.624). Door de 

bewijswaarde van de voorgelegde stukken te onderzoeken, maakt verwerende partij zich derhalve 

geenszins schuldig aan machtsoverschrijding.  

 

2.2.4. Met betrekking tot de door tweede verzoekende partij neergelegde schoolbewijzen, stellen 

verzoekende partijen het volgende: “Verzoekster heeft schoolbewijzen voorgelegd. De bestreden 

beslissing oordeelt dat deze bewijzen enkel aantonen dat zij in India heeft gestudeerd.  

Dit is precies het verwijt dat men aan verzoekster heeft gemaajt tijdens de vorige asielaanvraag, nl. dat 

ze geen elementen aan de asielinstanties voorlegde die haar identiteit , haar nationaliteit en haar 

“vroegere woonplaats” konden aantonen. Verzoekster biedt met deze stukken een expliciet antwoord op 

de argumenten die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aanhaalde in de weigeringsbeslissing dd. 

24.06.2011.  

Deze stukken zijn dan ook van doorslaggevend belang.”  

 

De Raad merkt op dat in zijn arrest van 24 juni 2011 het volgende werd gesteld: “De Raad stelt vast dat 

verzoekers bij middel van onderhavig verzoekschrift een volledig nieuw asielrelaas uit de doeken doen. 

… Daar waar beide verzoekers van bij aanvang van de asielprocedure aangaven in Afghanistan te zijn 

geboren en aldaar tot 2009 te hebben verbleven geeft verzoeker thans aan tijdens de jaren negentig 

Afghanistan te hebben verlaten en achtereenvolgens in Pakistan en India te zijn verbleven. Verzoekster 

verklaart nu dat zij en haar familie Afghanistan lang vóór 1984 zijn ontvlucht en als vluchtelingen werden 

geregistreerd bij het UNHCR tot in 1995. … De wezenlijke misleiding van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen, waardoor het hem onmogelijk werd gemaakt een adequaat 

onderzoek te voeren, het hiermee verbonden gebrek aan een geloofwaardig relaas en de ontstentenis 

van enig dienstig bewijsstuk verhinderen geloof te hechten aan de bewering van verzoekers dat zij de 

Afghaanse nationaliteit bezitten.” Verwerende partij citeert de laatste zin in haar beslissing om te 

motiveren dat het bijbrengen van twee schoolbewijzen niet van die aard is om afbreuk te doen aan deze 

vaststelling. De Raad ziet niet in hoe verwerende partij kennelijk onredelijk oordeelt door vast te stellen 

dat de bijgebrachte schoolbewijzen enkel aantonen dat tweede verzoekende partij in India zou hebben 

gestudeerd. De Raad is van oordeel dat deze documenten geen dienstig inzicht bieden in de identiteit, 

het verleden, de nationaliteit of de verblijfsstatus van tweede verzoekende partij, mede gelet op het 

gegeven dat verzoekende partijen tijdens hun interview op het Commissariaat-generaal een heel ander 

verhaal hebben opgedist. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 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). Verzoekende partijen tonen niet aan dat verwerende partij in casu op kennelijk onredelijke wijze 

heeft geoordeeld.  

 

2.2.5. Betreft het door eerste verzoekende partij neergelegde bewijs van de dorpsverantwoordelijke en 

een klacht die bij de politie werd voorgelegd, betogen verzoekende partijen wederom dat dergelijke 

appreciatie, met name van de bewijswaarde, niet in de fase van de al dan niet in overwegingname kan 

plaatsvinden, nu verwerende partij enkel de bevoegdheid heeft om vast te stellen of er al dan niet 

sprake is van nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad verwijst in dit verband naar wat eerder uiteengezet werd in punt 2.2.3.. Zoals reeds gesteld, 

laat artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 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 er “ernstige aanwijzingen” bestaan, hangt uiteraard samen 

met de bewijswaarde van dit gegeven. Door de relevantie van aangaande documenten te onderzoeken 

heeft verwerende partij haar bevoegdheid derhalve niet overtreden. De Raad stelt vast dat verzoekende 

partijen niet aantonen dat de stelling van verwerende partij dat aan documenten slechts bewijswaarde 

kan worden toegekend in zoverre zij gepaard gaan met een geloofwaardig asielrelaas, kennelijk 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

onredelijk is, waarbij wederom dient te worden opgemerkt dat 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), hetgeen in casu duidelijk niet het geval is. 

 

2.2.6. Verzoekende partijen opperen dat de bestreden beslissingen om verschillende redenen geen 

rekening houden met het dossier. Zij stellen in dit verband het volgende: 

“1. Noch het CGVS, noch de RVV beweerden dat de asielaanvraag bedrieglijk was; 2. Het GCVS 

geloofde niet dat verzoekers steeds in Afghanistan hebben gewoond en verzoekers hebben in het 

verzoekschrift tot beroep bij de RVV toegegeven gelogen te hebben. In antwoord op de vraag welke 

nieuwe elementen die u aanbrengt voor deze nieuwe aanvraag (stuk 6), geeft verzoekster toe deze 

elementen niet te hebben voorgelegd tijdens de eerste asielaanvraag teneinde haar verblijf in India te 

verbergen. 3. De RVV heeft geoordeeld dat het niet mogelijk was om een adequaat onderzoek uit te 

voeren. 4. Het UNHCR heeft kritiek geuit na de beslissingen van de verzoekers te hebben ontvangen en 

de Belgische staat heeft zich geëngageerd de dossiers te onderzoeken overeenkomstig de instructies 

van het UNHCR, door contact op te nemen met het UNHCR in India teneinde het vluchtelingenstatuut 

van verzoekers te controleren.” 

 

Verzoekende partijen halen vervolgens een passage aan uit het UNHCR rapport “Afghan Hindus and 

Sikhs: Their Situation and Recommendations for the Assessment of Claims”, waarin hoofdzakelijk de 

aandacht wordt gevestigd op het feit dat asielzoekers terdege dienen te worden geïnformeerd over het 

belang om de waarheid te vertellen nabij de asielinstanties. Verzoekende partijen benadrukken dat het 

essentieel is om hun actuele verklaringen en documenten in overweging te nemen teneinde hun relaas 

te verduidelijken en teneinde hen de bescherming te bieden waarop ze recht hebben. Zij wijzen erop dat 

de nota van UNHCR direct betrekking heeft op hen en dat het document dateert van juli 2011 en dus 

van na de laatste fase van hun vorige asielprocedure. Verzoekende partijen besluiten dat de tegenpartij 

haar verplichting om het dossier met zorg te onderzoeken miskent door te weigeren de nieuwe 

elementen die zij aanbrachten te onderzoeken in het kader van de opmerkingen die door UNHCR voor 

asielaanvragen van Afghaanse Hindus en Sikhs.  

 

Nogmaals wijst de Raad verzoekende partijen erop dat wel degelijk rekening werd gehouden met alle 

door verzoekende partijen als nieuw naar voren gebrachte elementen. Dit blijkt duidelijk uit de inhoud 

van de bestreden beslissingen, waarin alle door hen in het kader van hun tweede asielaanvraag 

bijgebrachte documenten (administratief dossier, door verzoekende partijen op 25 november 2011 

ondertekende verklaringen, rubriek 37) besproken worden. Gelet op het feit dat verwerende partij al de 

stukken die verzoekende partijen bij hun tweede asielaanvraag hebben aangebracht, bij haar 

besluitvorming heeft betrokken en uit de motivering van de bestreden beslissingen blijkt dat zij op basis 

van een correcte feitenvinding tot haar conclusie is gekomen kan ook geen schending van de 

zorgvuldigheidsverplichting weerhouden worden. 

 

Waar verzoekende partijen bij hun verzoekschrift nog een document getiteld “Request for information on 

Afghans in India” van UNHCR bijbrengen (bijlage 4) dat handelt over de in- en uitreis van Afghanen in 

en uit India en de eraan gekoppelde registratie kan door de Raad niet worden ingezien wat de impact is 

van dit document op de beoordeling door verwerende partij van de door verzoekende partijen 

bijgebrachte nieuwe elementen in het kader van onderhavige asielaanvraag.   

 

Verzoekende partijen tonen niet aan dat de motivering van de bestreden beslissing op dit punt niet juist 

of kennelijk onredelijk is, en evenmin dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 

51/8 van de vreemdelingenwet.  

 

2.2.7. Het enig middel is ongegrond. 

 

Verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien april tweeduizend en twaalf door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT 

 


