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 nr. 78 959 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, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 19 januari 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

12 januari 2012 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 J. BRONDEL, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij heeft bij de Belgische autoriteiten op 30 augustus 2010 een eerste asielaanvraag 

ingediend. 

 

Op 27 juni 2011 heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing 

genomen houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. De verzoekende partij heeft een beroep ingediend tegen deze beslissing bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Bij arrest nr. 68 829 van 20 oktober 2011 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing 

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus bevestigd. 
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Op 15 december 2011 heeft de verzoekende partij een tweede asielaanvraag ingediend. 

 

Op 12 januari 2012 heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing genomen houdende de weigering tot 

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

bestreden beslissing. 

 

De motivering van de besteden beslissing 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 15.12.2011 (2) 

 

Overwegende dat betrokkene op 30.08.2010 een eerste asielaanvraag indiende die op 28.06.2011 van 

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

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

26.10.2011 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. 

Overwegende dat betrokkene op 15.12.2011 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij 

niet terugkeerde naar zijn land van herkomst.Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn nieuwe 

documenten onderweg zouden zijn en binnen zeven à tien dagen in België zouden zijn. Overwegende 

dat de loutere bewering dat er documenten onderweg zijn bezwaarlijk als een nieuw element kan 

worden beschouwd. Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn advocaat het verzendingsbewijs al 

naar hem gefaxt zou hebben, maar dit nog niet bij zou hebben. Overwegende dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) niet kan oordelen over documenten die er niet zijn. Overwegende 

dat betrokkene verklaart dat hij via telefonisch contact met zijn advocaat vernomen heeft dat hij ,na zijn 

aankomst in België, in Bangladesh valselijk beschuldigd zou zijn van drie andere zaken: moord, illegaal 

wapenbezit en om een onbekende reden. Overwegende dat betrokkene deze bewering op geen enkele 

manier kan staven en dit dus bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd. Overwegende 

dat betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten 

of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze 

had kunnen aanbrengen dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48.4 van de wet van 15.12.1980.  

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

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. Over de ontvankelijkheid 

 

In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij het volgende: “Aangezien de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen derhalve als annulatierechter optreedt, is de vordering van verzoeker, in 

zoverre zij vorderen te worden geregulariseerd, onontvankelijk”.  

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in fine van het verzoekschrift vraagt om  “In hoofdorde de 

betwiste beslissing d.d. 12 januari 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken te willen vernietigen en 

dienvolgens te hervormen en aldus verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 1, A, 

lid 2 van de Conventie van Genève toe te kennen. In ondergeschikte orde verzoeker de subsidiaire 

bescherming toe te willen kennen”. Er  dient te worden opgemerkt dat de Raad overeenkomstig artikel 

39/2, § 2 van de vreemdelingenwet uitspraak doet, bij wijze van arresten, als annulatierechter. De Raad 

is derhalve niet bevoegd om verzoekende partij een vluchtelingenstatuut toe te kennen of subsidiaire 

bescherming te verlenen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de mate dat het beroep dit tot voorwerp 

heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. In een eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het 

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 1, 2° van het Protocol 

betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, van artikel 3 EVRM en van de artikelen 48, 

49 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).  

 

Ter adstructie van haar eerste middel zet verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Doordat de DVZ stelt dat verzoeker het niet aannemelijk heeft gemaakt, dat een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 1, A, lid 2 van de Conventie van Genève.  

 

Terwijl overeenkomstig art. 1, A, lid 2 van de Conventie van Genève een vluchteling elke persoon is die 

uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan, of uit hoofde van de bedoelde vrees, 

niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn 

gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenstaande vrees, niet wil terugkeren.  

 

“Daden van vervolging” in de zin van artikel 48/3 Vreemdelingenwet zijn die daden die ofwel zo ernstig 

van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de grondrechten van de mens, 

met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15.2 EVRM. 

 

Bovendien behelst het element “vrees voor vervolging” een subjectief-psychologisch element in hoofde 

van de kandidaat-vluchteling. 

 

Het element “gegronde vrees voor vervolging” in voormelde definitie houdt in dat er een aannemelijk 

risico op vervolging op grond van één van de in de Conventie van Genève vermelde redenen is. 

 

De vrees tot vervolging moet gefundeerd zijn, of zoals de Vaste beroepscommissie het stelde:  

… 

 

Dat tevens kan verwezen worden naar D. VANHEULE, Vluchtelingen: een overzicht na de Wet van 

06.05.1993, Gent, Mys & Breesch, 1993, nr. 32-36, die stelt: 

… 

 

De DVZ wijst het verzoek van verzoeker echter af, stellende dat hij 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.  

 

Aangaande de vrees voor vervolging, werd door verzoeker aan de DVZ verklaard dat hij via 

telefonisch contact met zijn advocaat vernomen heeft, dat hij na zijn aankomst in België, in Bangladesh 

valselijk beschuldigd zou zijn van drie andere zaken: moord, illegaal wapenbezit en een ander op heden 

nog onbekend misdrijf. 

 

Verzoeker werd valselijk beschuldigd van bovenvermelde misdrijven, omdat hij in Bangladesh deel 

uitmaakt van een politieke groepering Chatradal BNP, die opkomt tegen het huidige bestuur in het land 

(stuk 3). 

 

Het recht behoort in Bangladesh toe aan de regerende partij. Dissidenten worden de mond gesnoerd, 

desnoods aan de hand van valse beschuldigingen met bijhorende gevolgen, zoals dat bij verzoeker het 

geval is.  

 

Verzoeker legt op heden een attest voor waarin de heer S. H., advocaat te Comilla in Bangladesh, 

verklaart dat verzoeker risico loopt (stuk 4). 

 

Verzoeker beschikte weliswaar op het moment van het afleggen van de verklaring nog niet over 

dergelijk attest. Niettemin heeft verzoeker uitdrukkelijk de nadruk gelegd op het bestaan van deze 

documenten, alsook het feit dat deze documenten werden opgestuurd.  
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De DVZ rekent verzoeker er op af, dat hij nog niet de nodige documenten ter beschikking heeft 

gedurende het afleggen van de verklaring, waaruit effectief het bestaan van nieuwe elementen zou 

blijken. 

 

Echter, er dient te worden benadrukt, dat het niet dermate eenvoudig is de nodige documenten te 

verkrijgen en vervolgens op te sturen binnen een beperkte tijdspanne.  

 

Ondanks de feitelijkheden kan verzoeker zich niet van de indruk ontdoen dat de DVZ er zich met een 

uiterst beknopte motivering van af maakt. 

 

Bovendien dient te worden benadrukt dat verzoeker op onvoldoende en zelfs geen bescherming van de 

Bengaalse autoriteiten zal kunnen rekenen. Het is immers ten gevolge van valse beschuldigingen door 

de politieke aanhangers van de regerende partij aan het adres van verzoeker dat hij gevaar loopt bij 

terugkeer.  

 

Enige bescherming van de Bengaalse autoriteiten lijkt dan ook uitgesloten, noch kan worden verwacht 

dat een eventuele klacht van verzoeker serieus zal worden behandeld.  

 

Dat de DVZ in de bestreden beslissing aldus de Conventie van Genève schendt door vast te stellen dat 

verzoeker niet zou voldoen aan de criteria die werden vastgelegd in de Conventie van Genève. 

 

Dat het eerste middel derhalve ernstig is” 

 

3.1.2.1. Vooreerst wijst de Raad erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel 

de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 

2007, nr. 166 392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke 

bepalingen zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt 

vast dat verzoekende partij niet de minste toelichting geeft op welke manier zij de artikelen 48 en 49 van 

de vreemdelingenwet geschonden acht en het is de Raad ook niet duidelijk hoe de aangehaalde 

artikelen zouden geschonden zijn. Artikel 48 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die 

voldoet aan de voorwaarden die daartoe worden gesteld door de internationale overeenkomsten die 

België binden, als vluchteling kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel 

dat het recht op asiel voor bepaalde personen omschrijft doch geenszins een automatisme inhoudt 

voor personen die zich op de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet 

beroepen om asiel te verkrijgen. Artikel 49 van de vreemdelingenwet heeft enkel betrekking op 

de verblijfsrechtelijke toestand van erkende vluchtelingen in het Rijk. Door het niet verduidelijken van de 

wijze waarop deze artikelen werden geschonden is dit onderdeel van het middel niet ontvankelijk. 

 

3.1.2.2. De in het 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 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 beslissing geeft duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis waarvan de 

beslissing is genomen. Zo verwijst de bestreden beslissing naar artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en motiveert zij onder meer dat de loutere bewering dat er documenten onderweg 

zijn bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd en dat verzoekende partij haar bewering 

dat zij in Bangladesh valselijk zou worden beschuldigd van een aantal zaken op geen enkele manier kan 

staven, waardoor deze bewering net zo min als een nieuw element kan worden beschouwd.  

Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

3.1.2.3. 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 
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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. 

 

De Raad merkt op dat, waar verzoekende partij, nadat zij een  ganse theoretische uiteenzetting heeft 

gegeven over de vluchtelingenstatus, stelt dat verwerende ten onrechte heeft beslist dat zij niet zou 

voldoen aan de criteria die werden vastgelegd in de Conventie van Genève, in de bestreden beslissing 

evenwel geen standpunt wordt ingenomen over de toekenning van enig beschermingsstatuut, doch 

slechts wordt vastgesteld dat verzoekende partij geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet heeft aangevoerd. Zoals supra gesteld, kan verwerende partij enkel vaststellen of er 

al dan niet nieuwe gegevens zijn aangebracht. Zij spreekt zich niet uit over de inhoud of draagwijdte van 

deze gegevens. Dit betekent dat verwerende partij niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden 

van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, aangezien zij hiervoor niet bevoegd is.  

 

Verder constateert de Raad dat verwerende partij niet kennelijk onredelijk oordeelt waar zij stelt dat de 

loutere bewering van verzoekende partij dat er documenten onderweg zijn bezwaarlijk als een nieuw 

element kan worden beschouwd en dat verzoekende partij haar bewering dat zij in Bangladesh valselijk 

zou worden beschuldigd van moord, illegaal wapenbezit en om een onbekende reden, op geen enkele 

manier kan staven, waardoor deze bewering evenmin als een nieuw element kan worden beschouwd. 

Middels het bijbrengen van twee documenten als bijlage bij haar verzoekschrift, waarvan zij ter 

terechtzitting van 19 maart 2012 de vertalingen bijbrengt, en de uitleg dat zij bij verwerende partij de 

nadruk heeft gelegd op het feit dat deze documenten werden opgestuurd en dat het niet eenvoudig is 

om zulke documenten te verkrijgen en binnen een beperkte tijdspanne te laten opsturen, doet 

verzoekende partij geen afbreuk aan de vaststellingen die verwerende partij ten tijde van haar beslissing 

op 12 januari 2010 heeft gedaan. Deze documenten werden immers pas in deze fase van de procedure 

in de behandeling van de tweede asielaanvraag bijgebracht zodat zij door verwerende partij in de 
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bestreden beslissing niet in overweging konden worden genomen. De redenen waarom deze 

documenten niet eerder, ten tijde van het indienen van haar tweede asielaanvraag bij verwerende partij, 

konden worden bijgebracht, doen in casu dan ook niet ter zake. Volledigheidshalve wijst de Raad 

verzoekende partij erop dat het haar vrijstaat om op basis van de achteraf door haar bekomen 

documenten eventueel een nieuwe asielaanvraag in te dienen.  

 

Waar verzoekende partij nog oppert dat zij zich niet van de indruk kan ontdoen dat verwerende partij er 

zich met een uiterst beknopte motivering van af maakt, stelt de Raad vast dat verzoekende partij 

hiermee niet in concreto aantoont dat verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze zou hebben 

geoordeeld of zich niet op correcte feiten zou hebben gebaseerd. 

 

3.1.2.4. Waar verzoekende partij de schending opwerpt van artikel 3 EVRM, wijst de Raad erop dat 

artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet. Aldus wordt 

getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering 

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. 

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De toetsing van het door verzoekende partij 

voorgehouden asielrelaas aan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet maakte reeds het voorwerp uit van 

de beoordeling van haar eerste asielaanvraag waarbij verzoekende partij de subsidiaire 

beschermingsstatus werd geweigerd. Artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, waarin wordt verwezen 

naar artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, dat verzoekende 

partij ook geschonden acht, bepaalt in welke omstandigheden de vluchtelingenstatus aan een 

vreemdeling kan worden toegekend. Ook deze status werd verzoekende partij geweigerd naar 

aanleiding van de beoordeling van haar eerste asielaanvraag. Aangezien in de bestreden beslissing, die 

bovendien verwijst naar de eerdere beslissing genomen in het kader van de eerste asielaanvraag en 

waaruit blijkt dat de situatie zoals omschreven in artikel 3 EVRM reeds werd beoordeeld naar het land 

van herkomst toe, evenwel geen standpunt wordt ingenomen over de toekenning van enig 

beschermingsstatuut, doch slechts wordt vastgesteld dat verzoekende partij geen nieuwe gegevens in 

de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft aangevoerd, kan evenmin een schending van 

deze bepalingen vastgesteld worden. 

 

Verzoekende partij toont 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. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Ter adstructie van haar tweede middel zet verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Doordat de DVZ stelt, dat verzoeker het niet aannemelijk heeft gemaakt, dat een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 1, A, lid 2 van de Conventie van Genève bestaat of verzoeker het risico 

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48.4 van de wet van 15.12.1980.  

 

Terwijl de DVZ een onderzoek dient te verrichten naar het vluchtrelaas van de vreemdeling en dient zijn 

beslissing waarbij de kandidaat-vluchteling niet erkend wordt als vluchteling formeel en materieel 

voldoende te motiveren. 

 

Verzoekers stellen huidig beroep in daar waar de motivering zoals vervat in de bestreden beslissing 

faalt gezien zij berust op een verkeerde interpretatie van de gegevens in huidig dossier.  

 

Dat verzoeker geen schriftelijk bewijs van de valse beschuldigingen, opgelopen naar aanleiding van de 

uitleg van zijn politieke mening kan voorleggen, is geen gegronde motivatie. Het is immers niet zo 

evident om een dergelijke schriftelijk bewijs te bemachtigen, laat staan op te sturen binnen een beperkte 

tijdspanne. 

 

De bestreden beslissing faalt dan ook in haar motivering. 

 

Dat het tweede middel derhalve ernstig is.” 
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3.2.2. Waar verzoekende partij betoogt dat verwerende partij een onderzoek diende te verrichten naar 

haar vluchtrelaas, dat de weigeringsbeslissing formeel en materieel op voldoende wijze dient te worden 

gemotiveerd en dat verwerende partij aldus ten onrechte heeft geoordeeld dat zij het niet aannemelijk 

heeft gemaakt een gegronde vrees voor vervolging te koesteren of een reëel risico te lopen op ernstige 

schade en waar zij argumenteert dat de motivering van verwerende partij in verband met het niet 

neerleggen van schriftelijk bewijs van de valse beschuldigingen in haar hoofde, niet gegrond is, omdat 

het niet zo evident is om een dergelijk schriftelijk bewijs te bemachtigen, laat staan op te sturen binnen 

een beperkte tijdspanne, verwijst de Raad naar wat desbetreffend gesteld wordt in punt 3.1.2.2. en 

3.1.2.3..  

 

Verzoekende partij merkt verder nog op dat de bestreden beslissing “berust op een verkeerde 

interpretatie van de gegevens in huidig dossier”. De Raad stelt vast dat verzoekende partij op generlei 

wijze in concreto uiteenzet welke gegevens van het dossier dan onjuist werden geïnterpreteerd.  Met 

dergelijk argument kan dan ook geen rekening worden gehouden. 

 

Verzoekende partij toont 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. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. Verzoekende partij voert in een derde en laatste middel de schending aan van de artikelen 48/4 

en 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstructie van haar derde middel zet verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Doordat de DVZ stelt, dat verzoeker het niet aannemelijk heeft gemaakt, dat hij een reëel risico loopt 

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15.12.1980.  

 

Terwijl er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker, wanneer hij naar zijn land 

van herkomst terugkeert, een reëel risico loopt op ernstige schade daar hij zich niet onder de 

bescherming van dat land kan stellen. 

 

Hij loopt een reëel risico op foltering of onmenselijk of vernederende behandeling of bestraffing in zijn 

land van herkomst en misschien zelf de terugkeer naar zijn land van herkomst te bekopen met de dood, 

gelet op de valse beschuldigingen van onder meer moord en illegaal wapenbezit. 

 

Een eventuele tussenkomst van de autoriteit om dergelijk reëel risico te voorkomen valt te betwijfelen, 

gelet op het feit dat politieke aanhangers van de regerende partij deze risicovolle situatie voor verzoeker 

hebben veroorzaakt.  

 

In ondergeschikte orde kan verzoeker dan ook besluiten dat, gelet op de voorgaande uiteengezette 

middelen, het onterecht karakter van de weigering van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 

48/4 Vreemdelingenwet blijkt. 

 

Dat het derde middel derhalve ernstig is.” 

 

3.3.2. De Raad verwijst in dit verband wederom naar wat desbetreffend in punt 3.1.2.2. en punt 3.1.2.3. 

wordt gesteld en wijst verzoekende partij volledigheidshalve nog eens op dat verwerende partij niet kan 

nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, 

aangezien zij hiervoor niet bevoegd is. Zij gaat enkel na of verzoekende partij nieuwe elementen heeft 

aangebracht in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet, hetgeen in casu niet het geval is.  

 

Verzoekende partij toont 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. 

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

3.4. De middelen kunnen niet worden aangenomen.  
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Verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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 


