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 nr. 80 894 van 9 mei 2012 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 2 november 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 oktober 2011 houdende 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. 

 

Gelet op de beschikking van 8 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco M. 

VERSWIJVER, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 26 juni 2008 toe op Belgisch grondgebied en diende op 27 juni 2008 een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 29 april 2009 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus bij arrest van 9 september 2009 (RvV 9 september 2009, nr. 31 314). 

 

1.3. Verzoeker diende op 20 november 2009 een tweede asielaanvraag in. 
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1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 9 december 2009 een 

beslissing van weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Deze 

beslissing werd op 13 januari 2010 ingetrokken. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp om 

die reden het tegen de beslissing van 9 december 2009 ingestelde beroep tot nietigverklaring (RvV 5 

maart 2010, nr. 39 812). Op 23 februari 2010 werd een nieuwe beslissing van weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag genomen (bijlage 13quater). Het beroep tot nietigverklaring bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen deze beslissing werd verworpen (RvV 9 juni 2010, nr. 

44 645). 

 

1.5. Verzoeker diende op 9 juni 2011 een derde asielaanvraag in. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 9 juni 2011 een beslissing van weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater).  

 

1.7. Verzoeker diende op 24 augustus 2011 een vierde asielaanvraag in. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 3 oktober 2011 een beslissing van weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in 

kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing welke 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  

(…) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 24.08.2011 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 27.06.2008 een eerste asielaanvraag indiende die op 04.05.2009 van 

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

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 10.09.2009 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. Overwegende dat 

op 20.11.2009 betrokkene een tweede asielaanvraag indiende die op 23.02.2010 van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing 'weigering in overwegingname' kreeg. Overwegende dat op 

09.06.2011 betrokkene een derde asielaanvraag indiende die op 09.06.2011 van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing 'weigering in overwegingname' kreeg. Overwegende dat 

betrokkene op 24.08.2011 een vierde asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij niet terugkeerde naar 

zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene een handgeschreven brief van reverend F.(…) 

J.(…) van de Sanctuary Praise Pentecostel Church voorlegt waarin bevestigd wordt dat betrokkene wel 

degelijk van Zolowo Town zou zijn en dat hij de eerder uit de doeken gedane problemen gekend zou 

hebben waardoor hij niet zou kunnen terugkeren. Overwegende dat in deze handgeschreven brief ook 

gesteld wordt dat betrokkene lid zou geweest zijn van de Sande Society, maar dat hij zich hiervan 

afzette na zijn bekering tot tot de 'Sanctuary Praise Pentecostal Chruch'. Overwegende dat bovenstaand 

document een gesolliciteerd karakter heeft. Overwegende dat dit document niet van die aard is dat het 

de essentie van de beslissing van het Commissariaat-generaal bij zijn eerste asielaanvraag kan 

wijzigen. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij bij zijn terugkeer gedood zou worden door de 

Sande Society, wiens macht zich uit zou strekken over het gehele land. Overwegende dat deze 

informatie louter steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element 

beschouwd kan worden. Overwegende dat betrokken ook drie begeleidende foto's bij de brief, van in de 

tijd dat betrokkene bij de Sande Society leefde, voorlegt (volgens de begeleidende brief: 1. Betrokkene 

tussen Sande vrouwen, 2. Mevrouw K.(…) K.(…) met drie andere vrouwen waarvan één de vrouwelijk 

duivel zou vasthouden, 3. Dansende Zoe, vrouwelijke duivel). Overwegende dat de betrokkene foto's 

naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat deze foto's enkel zijn wat ze zijn, foto's van een 

aantal personen zonder aanduiding van tijd, plaats, gelegenheid of verwantschap. Overwegende dat 

betrokkene een Fed-Ex enveloppe voorlegt dd. 08.16.20** t.a.v. aan D.(…) B.(…) van het 'Centre le 

Merisier' van 'Croix Rouge de Belgique' voorlegt. Overwegende dat deze envelop enkel bewijst dat er 

een verzending van 'documents and photos' naar D.(…) B.(…) gebeurde, zonder aanduiding van welke 

documenten en foto's er exact verzonden zou zijn. Overwegende dat betrokkene een enveloppe van 

Rev F.(…) S. J.(…) die gericht is aan D.(…) B.(…) voorlegt die zich in de Fed- Ex enveloppe zou 

bevonden hebben. Overwegende dat deze enveloppe enkel bewijst dat er mogelijk post verzonden werd 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

door Rev. F.(…) S. J.(…) naar D.(…) B.(…), zonder aanduiding van wat er verzonden zou zijn. 

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 rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te 

leggen. 

 

 

3. Over de gegrondheid van het beroep 

 

3.1. Verzoeker verwijst bij zijn uiteenzetting van de feiten naar een e-mailbericht dat hij op 5 september 

2009 zou hebben verstuurd naar de verwerende partij en hij geeft de inhoud daarvan weer. In een enig 

middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel als 

beginsel van behoorlijk bestuur. Hierbij stelt verzoeker het volgende: 

 

“De voornaamste reden van de weigering van de vluchtelingenstatus of subsidiaire  bescherming wordt 

door de Dienst Vreemdelingenzaken aangehaald als zijnde het gegeven  dat verzoeker geen 

documenten bijbrengt die van die aard zijn dat ze de essentie van de  eerste weigering van het 

Commissariaat Generaal kunnen wijzigen.  

Het feit dat verzoeker nu documenten aanbrengt die wel degelijk en onomstotelijk zijn  afkomst uit de 

streek bewijzen, mag toch wel minstens tot de conclusie leiden dat de  essentie van de eerste weigering 

van het Commissariaat Generaal op de helling wordt gezet.  Het staat immers vast dat de eerste 

weigering voornamelijk gebaseeerd was op de  ongeloofwaardigheid van de herkomst van verzoeker. 

Verzoeker verwijst naar de motivering van de eerste weigering van het Commissariaat  Generaal :“het 

feit dat u niet kon overtuigen geboren en getogen te zijn In Zuwolo, plaatst  menteen uw hele asielrelaas 

op de helling. U situeert de oorzaak van uw vervolgingsfeiten  immers in Zuwolo. Er kan dan ook geen 

nadere conclusie worden getrokken dan dat de door  u aangehaalde problemen niet gebaseerd zijn op 

ervaringen die u daadwerkelijk hebt  meegemaakt. De door u voorgelegde kopie van uw geboorteakte 

kan gelet op voorgaande  opmerkingen, met betrekking tot uw leeftijd niet Ianger in overweging worden 

genomen”.   

De bijgebrachte brief samen gelezen met het bewijs van versturing van FEDEX, bewijzen  

ontegensprekenlijk dat de kans zeer groot is dat verzoeker wel degelijk uit de streek  afkomstig is zoals 

hij tijdens zijn interviews voor de DVZ en CGVS heeft verklaard. Dit wordt  toegelicht door de mail van 

de hand van verzoekers advocaat (zie supra).   

Verzoeker is de mening toegedaan dat het schrijven uit zijn dorp van herkomst toch in elk  geval een 

nieuw gegeven uitmaakt en zijn asielaanvraag kracht bijzet. Het is immers een  vaststaand feit dat deze 

brief met name feiten aanhaalt die dateren van na de laatste fase  van zijn asielprocedure, aldus is het 

bewezen dat verzoeker een nieuw stuk bijbracht dat  een bewijs inhield van nieuwe feiten die een 

tweede asielaanvraag rechtvaardigden.  Het nieuwe gegeven dient zijn asielaanvraag kracht bij te 

zetten op twee vlakken: het dient  de onzekerheid aangaande zijn herkomst uit te sluiten en een bewijs 

te leveren van zijn  gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève.  Daarnaast 

is het van primair belang dat verzoeker inroept dat het in geen geval aan  tegenpartii is toegestaan zich 

uit te spreken over de inhoud of de draagwildte van de  persoonlijke getuigenis die hij bijbrengt (RvS 11 

juli 2000 nr 88 870 APM 2000 143 28  maart 2001, nr. 94.374, APM 2001, 90; RvV 24 juni 2009, 

T.Vreemd. 2009, 323; anders:  RvS 19 april 2006, nr. 157.660). Het lijdt immers geen twijfel dat dit 

nieuwe stuk en nieuwe  feit een voldoende grond vormt voor een nieuwe asielaanvraag en zodoende 

door het CGVS  onderzocht dient te worden.  Het onderzoek van de pertinentie van dit nieuwe gegeven 
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dat wordt ingeroepen, houdt een  onderzoek in naar de grond van de zaak en veronderstelt in elk geval 

de  ontvankelijkheidsverklaring van de asielaanvraag van verzoeker (RvS 27 novemvber 2002,  

nr.113.002, T. Vreemd,, 2003, 126, noot D. VANHEULE, ook RvS 10 juli 2006, nr.161.213).  Samen met 

het verzendingsbewijs van FEDEX en de geboorteakte van verzoeker en  stukken die hij neerlegde 

tijdens zijn voorgaande asielaanvragen, dienen de nieuwe stukken  toch ontegensprekenlijk te bewijzen 

dat verzoeker wel degelijk uit de streek afkomstig is  zoals hij tijdens zijn interviews voor de DVZ en 

CGVS heeft verklaard. Doch motiveert  tegenpartij niet terzake, maar neemt ze genoegen te verwijzen 

naar een abstracte conclusie:  “het nieuwe document is niet va die aard dat het de essentie van de 

eerste beslissing van het  Commissariaat Generaal kan wijzigen”… 

Er zou op zijn minst uit de beslissing afgeleid moeten kunnen worden om welke reden het  nieuwe attest 

de ongeloofwaardigheid van zijn eerste asielrelaas niet kon wegnemen; er  dient op zijn minst uit de 

beslissing te kunnen worden afgeleid dat de oorspronkelijke stukken  naast de nieuwe stukken werden 

gelegd en werden vergeleken (RvS 5 januari 1996, nr,  57.384, Rev,drétr.1996, 387, noot). Indien men 

ze samen leest, kan men niet anders  besluiten dat verzoeker wel degelijk uit de door hem beweerde 

streek afkomstig is.   

Het nieuwe element kan niet zomaar van tafel worden geveegd louter en alleen op basis van  de 

ongeloofwaardigheid van het relaas tijdens zijn eerste aanvraag. Het Iijdt geen twijfel dat  de brief 

uitgaand van een privaat persoon bewijskracht kan hebben (RvS 2/7/1996, nr.  60.635; 15/4/2006, nr. 

118.359).   

De brief bewijst dat de gronden waarop verzoeker zich al heeft beroepen waarachtig zijn en  

onderstreept de echtheid van het vorogaand schrijven dat reeds door verzoeker werd  neergeld: de 

vrouw die verzoeker heef helpen ontsnappen is vermoord en vormt daarnaast  een bewijs dat verzoeker 

uit Zuwolo afkomstig is, zoals hij heeft verklaard. Het gegeven dat  verzoekers kennis vermoord is 

tengevolge van de hulp die zij hem heeft geboden, is toch  een grondige aanwijzing van een ernstige 

vrees voor vervolging van verzoeker. Tegenpartij  motiveert in geen geval waarom verzoeker niets te 

vrezen zou hebben, nu toch blijkt dat zijn  kennis voor minder ernstige redenen vermoord is. De kans 

dat verzoeker vervolgd zal  worden is dus zeer groot en dat is voldoende.   

Uit de motivering van tegenpartij blijkt dus een motiveringsgebrek. Bijgevolg wordt eveneens  artikel 

51/8 Vw geschonden.   

In ondergeschikte orde vormt de bestreden beslissing een schending van het  redelijkheidsbeginsel als 

beginsel van behoorlijk bestuur. De motivering van DVZ dat de  enveloppe wel het adres van de 

bestemmeling vermeldt maar niet de inhoud en dat aldus  de inhoud van de enveloppe niet kan 

gecontroleerd worden, dat het dus niet vaststaat dat  de brief en de foto’s die verzoeker aanbrengt 

werkelijk in de enveloppe zaten is een  motivering die met betrekking tot deze ernstige 

vluchtproblematiek niet in alle redelijkheid  kan worden genomen.... Alle belangen dienen in dit opzicht 

tegen elkaar worden  afgewogen: verzoeker brengt steeds opneiuw nieuwe stukken bij ter staving van 

zijn  vluchtmotieven. Het nieuwe schrijven samen met de foto’s en verzendingsbewijs dienen door 

tegenpartij aanvaard te worden als nieuw stuk, de inhoud mag niet beoordeeld  worden. Daarnaast mag 

tegenpartij niet eisen dat enveloppes nu de inhoud ervan  vermelden, Deze eis maakt een schending uit 

van het redelijkheidsbeginsel.” 

 

3.2. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.4. De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 

 

“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 
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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.” 

 

Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaanvraag.  

 

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de vreemdelingenwet de Dienst Vreemdelingenzaken toekent, is 

louter beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot een vorige asielaanvraag nieuwe 

gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), 

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 voornoemde wet. Bovendien moeten deze 

nieuwe gegevens 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: 

- nieuw moeten zijn: dit is 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 procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

- relevant moeten zijn: dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van 

diezelfde wet, 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

 

De bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris is in het raam van artikel 51/8 van de 

vreemdelingenwet aldus beperkt 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 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/minister 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. 

 

Nadruk dient te worden gelegd op het feit dat deze nieuwe gegevens betrekking moeten hebben op 

feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling 

ze had kunnen aanbrengen (RvS 13 april 2005, nr. 143.020; RvS 13 april 2005, nr. 143.021). Het begrip 

“nieuwe gegevens” heeft bijgevolg niet enkel betrekking op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de 

inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610). 

 

3.5. In casu oordeelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dat 

verzoeker geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft aangebracht 

zodat de asielaanvraag niet in aanmerking werd genomen. Dit is het determinerend motief waarom de 

vierde asielaanvraag van verzoeker niet in overweging werd genomen. 

 

3.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ter gelegenheid van zijn vierde asielaanvraag een 

handgeschreven brief van Reverend F. J., pastor, met begeleidende foto’s en een omslag van Fedex 

neerlegde. Verzoeker verklaarde hierbij tijdens zijn gehoor van 26 september 2011 het volgende: “Ik leg 

een nieuw document voor, verkregen via Fed. Ex.-post. Het is een handgeschreven brief van reverend 

f.(…) J.(…) van de Sanctuary praise pentecoastal Church. Het bevestigt dat ik wel degelijk van Zolowo 

Town ben en dat ik de eerder uit de doeken gedane problemen heb gekend waarom ik niet kan 

terugkeren. Er zijn ook foto’s bij van de moeder, bij wie ik opgroeide. Het zegt ook dat ik lid was van de 
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Sande Society en dat ik gestopt ben daarmee. Bij een terugkeer zal ik gedood worden door de Sande 

Society, waarvan de macht zich uitstrekt over het hele land. 

Ik heb geen andere toevoegingen of opmerkingen. Het verslag is me voorgelezen en ik verklaar mij 

akkoord. Ik heb alles begrepen en onderteken ter goedkeuring.” 

   

3.7. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de voorgelegde brief een gesolliciteerd karakter heeft 

en niet van aard is dat het de essentie van de beslissing naar aanleiding van verzoekers eerste 

asielaanvraag kan wijzigen. Over de verklaringen van verzoeker wordt gesteld dat deze informatie louter 

steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element beschouwd kan 

worden. Betreffende de foto’s wordt in de beslissing gesteld dat “deze foto's enkel zijn wat ze zijn, foto's 

van een aantal personen zonder aanduiding van tijd, plaats, gelegenheid of verwantschap.” De Fedex-

enveloppe en de enveloppe van Rev. F. S. J. bewijzen luidens de bestreden beslissing “enkel (…) dat er 

een verzending (…) gebeurde, zonder aanduiding van welke documenten en foto's er exact verzonden 

zou zijn. Overwegende dat betrokkene een enveloppe van Rev F.(…) S. J.(…) die gericht is aan D.(…) 

B.(…) voorlegt die zich in de Fed- Ex enveloppe zou bevonden hebben. Overwegende dat deze 

enveloppe enkel bewijst dat er mogelijk post verzonden werd door Rev. F.(…) S. J.(…) naar D.(…) 

B.(…), zonder aanduiding van wat er verzonden zou zijn.(…)”. 

 

3.8. De Raad wijst erop dat artikel 51/8 van de vreemdelingenwet weliswaar niet toelaat om 

aangebrachte gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek -een onderzoek ten gronde- te 

onderwerpen, doch niet uitsluit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt 

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 het Vluchtelingenverdrag 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 (oud) artikel 50, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet 

(huidig artikel 51/8), 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 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. Waar verzoeker stelt dat de documenten een 

onomstotelijk bewijs zijn van zijn afkomst en dat de essentie van de eerste weigering van de 

commissaris-generaal op de helling wordt gezet, kan hij geenszins worden bijgetreden. Verzoeker 

nuanceert trouwens zelf de bewijswaarde van de door hem neergelegde stukken: “De bijgebrachte brief 

samen met het bewijs van versturing van FEDEX, bewijzen ontegensprekelijk dat de kans zeer groot is 

dat verzoeker wel degelijk uit de streek afkomstig is (…)”. Verzoeker verwijst naar het mailbericht van 

zijn raadsvrouw van 5 september 2011, waarin hij dezelfde stelling verdedigt, met name dat de 

documenten wel degelijk een bewijs vormen van zijn afkomst. De Raad wijst erop dat verzoeker er niet 

in slaagt de vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris aangaande het gesolliciteerd 

karakter van de brief en de bevindingen met betrekking tot de neergelegde foto’s en zijn verklaringen te 

weerleggen, waardoor de gemachtigde binnen zijn prima facie-beoordeling rechtsgeldig kon besluiten 

dat deze documenten geen “ernstige aanwijzingen” vormen waardoor ze niet als een nieuw gegeven 

kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. Verzoeker betwist dit 

door te opperen dat ook een brief van een privaat persoon bewijskracht kan hebben waarbij hij verwijst 

naar arresten van de Raad van State. De Raad merkt echter op dat de bedoelde Franstalige arresten 

van de Raad van State betrekking hebben op een beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en dat verzoeker niet aantoont dat deze rechtspraak zonder meer kan 

worden toegepast op de bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris bij de beoordeling 

van “nieuwe gegevens” in het licht van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

3.9. Er dient ook gewezen te worden op het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij de 

beoordeling van als nieuw aangevoerde gegevens in het licht van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet 

ook kan nagaan of de aangevoerde gegevens “nieuw” zijn in de zin dat zij van aard zijn om tot een 

andere beslissing te kunnen komen dan de weigering van een eerdere asielaanvraag (RvS 17 mei 

2010, nr. 5672 (c)). Verzoeker citeert een uittreksel uit de weigeringsbeslissing van de commissaris-

generaal en stelt dat de conclusie ervan door de neergelegde stukken op de helling wordt gezet. De 

Raad wijst echter op de vaststelling die in punt 3.8 werd weergegeven met betrekking tot de 
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bewijswaarde van het document waardoor het niet van aard is om de onwetendheid van verzoeker over 

zijn beweerde regio van herkomst zoals die blijkt uit de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 29 april 2009 en het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 9 september 2009 (zie punt 1.2) te herstellen. Zelfs indien het schrijven 

tezamen wordt bekeken met het verzendingsbewijs en de eerder neergelegde geboorteakte, waarvan 

de bewijswaarde overigens door het leeftijdsonderzoek werd ondergraven, kon de gemachtigde van de 

staatssecretaris besluiten “dat dit document niet van die aard is dat het de essentie van de beslissing 

van het Commissariaat-generaal bij zijn eerste asielaanvraag kan wijzigen”. Een stuk dat er enkel toe 

strekt al bij de eerste asielaanvraag ingeroepen feiten en situaties te staven en/of de 

weigeringsmotieven van deze eerste aanvraag te weerleggen, bevat geen nieuwe gegevens in de zin 

van artikel 51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet (RvS 21 oktober 2008, nr. 187 209). 

 

3.10. Door te benadrukken dat het schrijven uit zijn dorp van herkomst een nieuw gegeven uitmaakt 

omdat het feiten aanhaalt die dateren van na de laatste fase van zijn asielprocedure, slaagt verzoeker, 

zo merkt de Raad op, er niet in de vaststelling te weerleggen dat het schrijven een gesolliciteerd 

karakter vertoont en dat het niet van aard is om tot een andere beslissing te kunnen komen dan de 

weigering van zijn eerdere asielaanvraag. Waar verzoeker op grond van de inhoud van het schrijven 

aanvoert dat hij wel degelijk vervolgd zal worden, dient erop te worden gewezen dat de bevoegdheid 

van de gemachtigde van de staatssecretaris te dezen beperkt is tot de beoordeling of de aangebrachte 

gegevens nieuw zijn of niet en dat hij niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 

48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

3.11. Waar verzoeker meent dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt omdat wordt 

geëist dat de enveloppe de inhoud zou vermelden, merkt de Raad op dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris geen onredelijkheid kan worden verweten omdat hij vaststelt dat de Fedex-enveloppe 

en de enveloppe van Rev. F. S. J. geen aanduiding bevatten van wat verzonden zou zijn, terwijl de brief 

en de foto’s blijkens het administratief dossier evenmin gedateerd zijn en er dus geen enkele aanwijzing 

bestaat dat deze documenten effectief met de voorgelegde enveloppes werden verzonden. Verzoeker 

verduidelijkt verder niet welke belangen dienen te worden afgewogen bij het nemen van een beslissing 

op grond van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet. 

 

3.12. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die in een logische 

verhouding staan tot het besluit. De materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel werden 

derhalve niet geschonden. 

 

Het enig middel is 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 negen mei tweeduizend en twaalf door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. ROSIER F. TAMBORIJN 


