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 nr. 88 209 van 26 september 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 31 mei 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 mei 2011 tot weigering van in overwegingname van 

een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers tweede asielaanvraag werd niet in overweging genomen bij beslissing van 9 mei 2011. Dit is 

de bestreden beslissing. 

 

“Overwegende dat de betrokkene op 09.04.2009 een eerste asielaanvraag indiende en er voor hem op 

21.12.2009 een beslissing werd genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming vanwege het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS). Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 26.03.2010 een arrest velde 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. Overwegende 

dat de betrokkene op 16.03.2011 een tweede asielaanvraag indiende waaruit geconcludeerd moet 
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worden dat de betrokkene niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene 

een verslag voorlegt van de algemene situatie van christenen in Egypte. Overwegende dat betrokkene 

verklaart niet te kunnen terugkeren naar Egypte omdat hij christen orthodox is. Overwegende dat 

betrokkene hiermee niet het persoonlijke karakter van zijn problematiek kan aantonen. Overwegende 

dat betrokkene 12 foto’s naar voren brengt aangaande de brand in zijn voormalig huis. Overwegende 

dat de betrokkene foto's naar voren brengt waarbij opgemerkt moet worden dat deze foto’s enkel zijn 

wat ze zijn, foto's zonder aanduiding van tijd, plaats, gelegenheid of verwantschap. Overwegende dat 

betrokkene een brief van een abortus voorlegt waarbij er dient te worden opgemerkt dat dergelijk 

document behoort tot de privésfeer van betrokkene. Overwegende dat betrokkene verklaart opnieuw 

asiel aan te vragen zodat hij zeker in België kan blijven. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij 

nu samenwoont met zijn vriendin en zo niet zijn volle uitkering kan krijgen. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat zijn vriendin niet mag werken omdat ze illegaal is. Overwegende dat dergelijke verklaringen 

een problematiek van materiële aard illustreren en deze niet ressorteert onder de Conventie van 

Geneve. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij medische en psychische problemen heeft. 

Overwegende dat het onderzoek van deze ingeroepen elementen echter het voorwerp uitmaakt van een 

specifieke procedure voorzien in artikel 9ter van de wet van 15.12.1980 en de Directie Asiel dus niet 

bevoegd is om deze elementen te onderzoeken. Overwegende dat betrokkene tevens verklaart dat hij 

asiel aanvraagt omdat hij officieel wil huwen met de vrouw met wie hij nu samenwoont. Overwegende 

dat dergelijke verklaring opnieuw behoort tot de privésfeer van de betrokkene. Overwegende dat 

betrokkene verklaart dat zowel hijzelf als zijn vrouw door hun verschillende origine vermoord zullen 

worden bij een terugkeer. Overwegende dat betrokkene hiervoor geen enkel begin van bewijs voorlegt. 

Overwegende dat betrokkene expliciet verwijst naar de argumentatie uit zijn eerste asielaanvraag: 

betrokkene verklaart dat hij een gevangenisstraf heeft gekregen van drie jaar. Overwegende dat 

argumenten uit een eerste asielaanvraag onmogelijk als een nieuw element beschouwd kunnen worden. 

Overwegende dat betrokkene verklaart nog steeds gezocht te worden door de autoriteiten maar hiervoor 

geen enkel begin van bewijs voorlegt. Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn zus wordt lastig 

gevallen door de politie. Overwegende dat betrokkene met dergelijke verklaring niet het persoonlijke 

karakter van zijn problematiek kan aantonen. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij zijn best 

heeft gedaan om te intrigeren en hij hiervoor een getuigschrift voorlegt aangaande het behalen van een 

bachelor in de Muziek. Overwegende dat het onderzoek van deze ingeroepen elementen echter het 

voorwerp uitmaakt van een specifieke procedure voorzien in artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 en 

de Directie Asiel dus niet bevoegd is om deze elementen te onderzoeken. Overwegende dat de 

betrokkene geen nieuwe gegevens naar voren brengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen 

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of voor een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

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. Verzoeker voert een eerste en een tweede middel aan die luiden als volgt : 

 

“1e Ernstig Middel: Schending van artikel 48/3 minstens artikel 48/4 van de Wet van 15 december 1980. 

Overwegende dat artikel 48/3 stelt dat: (…). Overwegende dat artikel 48/4 bepaalt dat: (…). 

Overwegende dat het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 

het begrip vluchteling definieert als volgt: (…).Overwegende dat in de motivering van de verwerende 

partij deze zich de facto beperkt tot de opmerking dat vertoger het persoonlijke karakter van zijn 

problematiek zoals hij deze geschetst heeft in Egypte, namelijk dat hij deel uitmaakt van de 

christenorthodoxe geloofsgemeenschap dewelke blootstaat aan vervolgingen sedert de revolutie in 

Egypte begin 2011 niet kan aantonen. Overwegende dat de daden van vervolging en de 

geweldmisdrijven waaraan de Orthodoxchristelijke geloofsgemeenschap blootstaat evenals de 

vernieling van haar eigendommen en de georganiseerde progrommen en vechtpartijen om strikt 

religieuze redenen niet nuttig kunnen worden betwist daar waar zij dagdagelijks opgevoerd worden in de 

media alwaar ze worden omschreven als zijnde georganiseerd door professionele intriganten teneinde 

de prille democratie stokken in de wielen te steken met de enige bedoeling de herinstallatie van het 

vorige regime van president Moebarak; Overwegende dat er wordt aangegeven dat er sprake is van 

dergelijke onlusten zowel in Cairo als Alexandria en Luxor en dat steeds de Orthodox-christelijk 

gemeenschap en de Koptische gemeenschap worden geviseerd; Overwegende dat vertoger inderdaad 
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niet kan aannemelijk maken dat deze daden van vervolging gericht zijn tegen zijn persoon maar dat dit 

ook niet voorzien is in artikel 48/3 van de Wet van 15 december 1980 maar dat het volstaat dat deze 

overeenkomstig artikel 48/3, § 3, b) gericht zijn tegenover een “godsdienst” omvattende onder meer alle 

geloofsovertuigingen hetzij alleen of in gemeenschap met anderen; Overwegende dat de verwerende 

partij derhalve zowel de Conventie van Genève als artikel 48/3 te eng interpreteert en vereist dat 

vertoger zou aangeven dat hij individueel zou blootstaan aan vervolgingen maar dat dit niet noodzakelijk 

is binnen het kader van de wet van 15 december 1980, het volstaat dat hij aangeeft dat zijn 

geloofsgemeenschap in het algemeen wordt geviseerd en het slachtoffer is van de zin van artikel 1.A 

van het Verdrag van Genève; Overwegende dat ten volle dit bewijs wordt geleverd door vertoger en 

bovendien hij dit onderschreven ziet in de dagdagelijkse persberichten zodat de bestreden beslissing 

werd genomen met schending van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 en ten onrechte de 

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken geweigerd heeft de asielaanvraag 

van vertoger in overweging te nemen; Dat om deze redenen de beslissing moet worden vernietigd; Dat 

minstens een inbreuk werd gepleegd op artikel 48/4, b) en c) waarover infra meer; Overwegende dat de 

beslissing tot weigering van de erkenning dan ook volstrekt ab irato werd genomen in strijd met de Wet 

van 15 december 1980, het K.B. van 8 oktober 1981, bovendien in strijd met de verplichting tot 

draagkrachtige motivering waarover infra meer; Dat de bestreden beslissing dan ook op deze grond 

moet worden vernietigd; Dat het verzoek van vertoger te worden erkend als zijnde vluchteling in de zin 

van de Conventie van Geneve en artikel 48/3, minstens om de hierboven vermelde redenen de 

subsidiaire beschermingsstatus aan vertoger dient te worden toegekend overeenkomstig artikel 48/4;” 

“2e Ernstig Middel: Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke en draagkrachtige motivering in bestuurszaken, juncto artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980 en het Zorgvuldigheid- en Redelijkheidsbeginsel. 

1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering. Overwegende dat de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met 

redenen moet omkleden; Dat deze verplichting onderworpen is aan niet alleen de Wet van 15 december 

1980 maar ook aan de strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen de dato 29 juli 1991; Dat de motivering zowel in Feite als in Rechte draagkrachtig 

moet zijn op straffe van onwettigheid van de beslissing; Dat de motivering moet bestaan uit de juridische 

en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de beslissing liggen; Dat in ieder geval onduidelijk, 

onnauwkeurige stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende zijn; 

Overwegende dat de motivering in de bestreden beslissing zich in feite beperkt tot de mededeling dat 

vertoger weliswaar correct aangeeft dat zijn geloofsgemeenschap het slachtoffer is van een aantal feiten 

en gebeurtenissen waarvan de verwerende partij het bestaan niet ontkent en die an sich wel daden van 

vervolging uitmaken die zouden kunnen aanleiding geven tot erkenning van het statuut van vluchteling 

maar dat alles van tafel moet worden geveegd omdat vertoger niet het persoonlijke karakter van zijn 

problematiek als Orthodoxe Christen in Egypte kan aantonen; Overwegende dat de motivering dan ook 

strikt genomen kan worden beperkt tot één enkele lijn die op geen enkele wijze rekening houdt met de 

uitgebreide uiteenzetting van vertoger wat ten volle moge blijken uit het administratief dossier; 

Overwegende dat de volledige bestaande toestand in Egypte buiten beschouwing wordt gelaten om 

welke reden dan ook eigen aan de verwerende partij maar dat dergelijk handelen niet kan orden 

beschouwd als zijnde bijzonder zorgvuldig zodat eveneens op deze grond de beslissing moet worden 

vernietigd waarover infra meer. Dat de gegeven motivering dan noch als draagkrachtig. deugdelijk in 

feite, noch in rechte kan worden aanzien. bovendien niet afdoende. zodat de vernietiging van de akte 

zich opdringt. 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid. Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is, dat 

de administratie perfect op de hoogte is van de toestand in Egypte zoals die sedert de revolutie tot 

heden ten dage bestaat en de toestand waarin de religieuze minderheden in het algemeen en de 

Kopten en de Orthodoxe Christenen in het bijzonder dienen te leven; Overwegende dat deze door 

vertoger geschetste situatie volstrekt overeenkomt met de algemeen bekende feiten dewelke 

dagdagelijks worden opgenomen in de algemene pers en waaruit blijkt dat het slachtoffer zijn van 

progrommen, hun eigendommen en kerken verwoest zien, zelf het slachtoffer zijn van gerichte 

georganiseerde acties van Orthodoxe moslims mogelijks acties georganiseerd door agenten van het 

oude regime van president Moebarak dewelke het enige doel hebben de prille democratie te 

destabiliseren met het oog op de reïnstitutie van de oude regeringsvorm met herstel van al hun oude 

voorrechten en privileges; Overwegende dat vertoger dan ook de mening toegedaan is dat de 

behandeling van zijn asielverzoek niet geschiedde op een faire en objectieve wijze doch wel integendeel 

op een lapidaire wijze een nietszeggend standpunt inneemt teneinde een zogenaamd bevriende 

regeringsvorm niet voor het hoofd te stoten wat zonder meer dient te worden aangemerkt als zijnde 

onzorgvuldig minstens dermate onredelijk dat het de objectieve toeschouwer als schokkend overkomt; 
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Dat minstens op deze grond de beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie 

Vreemdelingenzaken als niet zorgvuldig moet worden aangemerkt in strijd met de inhoud van het 

dossier en de algemene gekende feiten zodat de beslissing moet worden vernietigd; Dat vertoger dan 

ook het verder verblijf in België niet mag worden ontzegd; Overwegende dat zelfs indien vertoger niet de 

daadwerkelijke individuele vervolging binnen het kader van de Conventie van Genève zou kunnen 

aantonen het dwingend is hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen zoals voorzien in 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dat inderdaad de verwerende partij in de bestreden beslissing 

aangeeft dat de gebeurtenissen zoals vertoger aangeeft in zijn vluchtrelaas inderdaad hebben 

plaatsgevonden en er wel degelijk in deze periode zich ernstige feiten hebben voorgedaan die 

vervolging kunnen uitmaken waarbij personen met het profïel van vertoger wel degelijk druk konden 

ervaren vanwege de autoriteiten;” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

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

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De bestreden beslissing geeft 

duidelijk de motieven aan op grond van dewelke de verwerende partij van oordeel is dat verzoekers 

tweede asielaanvraag niet in overweging moet worden genomen. De formele motiveringsplicht houdt 

niet in dat de overheid de motieven van haar motieven aangeeft.  Uit het verzoekschrift blijkt dat de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. De verzoekende partij voert bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. 

 

In toepassing van het artikel 51/8 van de Wet van 15 december 1980 werd ten aanzien van verzoeker 

beslist om verzoekers tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen. In de bestreden beslissing 

werd er ingegaan op het door verzoeker voorgelegde document en zijn verklaringen, en gesteld dat: 

- hij met de verklaring dat hij christen orthodox is niet het persoonlijke karakter van zijn problematiek kan 

aantonen; 

- de 12 foto’s die hij aanbrengt, foto’s zijn zonder aanduiding van tijd, plaats, gelegenheid of 

verwantschap; 

- de brief over abortus die hij voorlegt en de verklaring dat hij met de vrouw met wie hij samenwoont 

wenst te huwen, behoort tot zijn privésfeer; 

- de verklaringen dat hij zeker in België wenst te blijven, met zijn vriendin woont en hierdoor zijn volle 

uitkering niet meer krijgt, niet ressorteren onder de Conventie van Genève omdat deze verklaringen een 

problematiek van materiële aard illustreren; 

- de verklaringen omtrent medische en psychische problemen elementen zijn die het voorwerp uitmaken 

van een specifieke procedure voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet en verklaringen inzake 

gevolgde studies en integratie elementen zijn die het voorwerp uitmaken van een specifieke procedure 

voorzien in artikel 9bis van voornoemde wet en de Directie Asiel hiervoor niet bevoegd is; 

-de verklaringen dat zowel hijzelf als zijn vriendin door hun verschillende origine gedood zullen worden 

bij terugkeer naar Egypte niet gestaafd worden aan de hand van een begin van bewijs; 

- verzoeker expliciet verwijst naar de argumentatie van zijn eerste asielaanvraag, doch deze 

argumenten onmogelijk als nieuw element beschouwd kunnen worden; 

- hij verklaart nog steeds gezocht te worden door de Egyptische autoriteiten doch legt hiervoor geen 

enkel bewijs voor; 

- hij verklaart dat zijn zus in Egypte omwille van hem lastig gevallen wordt door de politie doch toont met 

hiermee het persoonlijk karakter van zijn problematiek niet aan. 

 

Verzoeker toont niet aan dat er in casu sprake is van een onredelijk of onzorgvuldig handelen, door te 

oordelen dat er door verzoeker geen nieuwe elementen werden aangebracht. 

 

De middelen zijn ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend en 

twaalf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


