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 nr. 275 724 van 3 augustus 2022 

in de zaak RvV X / XI 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ABDUL 

Borsbeeksebrug 34/1 

2600 ANTWERPEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 17 februari 2022 heeft 

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

3 februari 2022. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juni 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juli 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. ABDUL en van attaché M. 

TYTGAT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 28 november 2013 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Hij 

werd op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) gehoord 

op 27 januari 2014. 

 

1.2. Op 21 februari 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus. 

 

1.3. Op 31 augustus 2016 werd verzoeker opgeroepen voor een nieuw gehoor wegens een nieuw element 

waardoor de vluchtelingenstatus kan worden ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 2 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). 
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1.4. Verzoeker werd op het CGVS gehoord op 22 september 2016. 

 

1.5. Op 29 oktober 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de 

vluchtelingenstatus. 

 

1.6. Op 5 juli 2021 dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt op 

het CGVS gehoord op 3 januari 2022. 

 

1.7. De commissaris-generaal verklaart dit huidig volgend verzoek op 3 februari 2022 niet-ontvankelijk.  

 

 Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:  

 

“A. Feitenrelaas 

U diende op 28 november 2013 een eerste verzoek om internationale bescherming in bij de bevoegde 

Belgische instanties onder de naam A. M. en u verklaarde geboren te zijn op (…) 1968, de Syrische 

nationaliteit te bezitten en een soenniet van Koerdische origine te zijn. U beweerde te zijn geboren in 

Kamishli doch op jonge leeftijd te zijn verhuisd naar Damascus, meer bepaald naar de wijk Rukn ad-Din. 

Ter ondersteuning van uw eerste verzoek legde u kopieën neer van 2 pagina’s van uw familieboekje 

alsook een kopie van uw rijbewijs. 

Op 25 februari 2014 werd u door het CGVS erkend als vluchteling. Op 13 november 2014 werd aan uw 

zogenaamde echtgenote R. A. (CGVS (…)- OV (…)), en uw zogenaamde kinderen die op dat moment in 

Libanon verbleven, een gezinsherenigingsvisum afgeleverd. Op 15 november 2014 kwamen zij in België 

aan. Op 12 november 2014 diende R. A. een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten. Op 23 januari 2015 werd aan haar het statuut van vluchteling toegekend. Uit informatie 

waarover het CGVS beschikt blijkt dat er op 5 november 2015 een persoon genaamd A. M. (CGVS (…); 

OV (…)), geboren te Kamishli op (…)1968, een verzoek om internationale bescherming indiende bij de 

Belgische autoriteiten. Deze persoon beweerde te zijn gehuwd op 1 september 1996 met R. A. (geboren 

op 1 juni 1979 te Kherbat). Hij verklaarde drie kinderen te hebben: dochter A. geboren op (…)1997 en 

zonen A. K. en M. respectievelijk geboren op (…)2000 en (…)2002 te Damascus. Deze vaststelling, 

namelijk dat een andere persoon met exact dezelfde identiteitsgegevens als de uwe een verzoek om 

internationale bescherming had ingediend, maakte dat het CGVS de procedure tot heroverweging van uw 

beschermingsstatus opende en wel omwille van onduidelijkheden aangaande uw identiteitsgegevens. In 

het kader van deze heroverwegingsprocedure legde u een kopie van de identiteitskaart van B. M., zoon 

van uw broer Y. M. (CGVS (…); OV (…)) neer, alsook een kopie van de identiteitskaart van uw vader A. 

M. en een kopie van de identiteitskaart van uw broer F. M.. U bleef vasthouden aan uw verklaringen dat 

u A. bent, de persoon die u ten tijde van uw verzoek om internationale bescherming dd. 28 november 

2013 beweerde te zijn en u stelde dat uw broer psychologische problemen heeft en dat hij uw vrouw en 

uw kinderen als de zijne zou hebben opgegeven. 

Op 30 oktober 2019 besloot het CGVS om uw vluchtelingenstatus in te trekken steunend op artikel 55/3/1 

§2, 2° van de Vreemdelingenwet. Uw vluchtelingenstatus werd u destijds immers toegekend op grond van 

door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en valse verklaringen die doorslaggevend zijn geweest 

voor uw erkenning als vluchteling, zijnde uw identiteit. Dit toont aan dat u bewust getracht heeft om de 

Belgische asielinstanties te misleiden door bepaalde informatie achter te houden en door bedrieglijke 

verklaringen af te leggen. Hierdoor is de geloofwaardigheid van uw verklaringen, waarop het CGVS zich 

baseerde voor het toekennen van de vluchtelingenstatus op fundamentele wijze ondermijnd. Het CGVS 

kon geen enkel geloof meer hechten aan uw beweerde identiteit. Gezien u bovendien bewust naliet uw 

daadwerkelijke identiteit kenbaar te maken aan het CGVS, maakte u het onmogelijk een inschatting te 

maken van uw nood aan internationale bescherming. Uw vluchtelingenstatus werd ingetrokken en u ging 

niet in beroep tegen deze beslissing. 

Eind juni 2021 bent u naar Nederland gegaan omdat uw Belgische verblijfsvergunning was ingetrokken. 

U hebt er een verzoek om internationale bescherming ingediend maar de Nederlandse instanties zouden 

direct hebben gezien dat uw vingerafdrukken reeds in België geregistreerd waren. U hebt opvang 

gekregen in het Nederlandse Budel, maar zes dagen later besloot u met de trein terug te keren naar 

België. 

Op 5 juli 2021 dient u bij de bevoegde Belgische instanties een tweede verzoek om internationale 

bescherming in. U verklaart hierbij dat u R. M. heet en dat u geboren bent op 2 februari 1964 in Kamishli. 

U bezit de Syrische nationaliteit en u bent van Koerdische origine. Uw laatste adres in Syrië was in de 

Rukn adDin wijk in Damascus. 
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U stelt dat u in 1988 in Denemarken een verzoek om internationale bescherming hebt ingediend als Koerd 

zonder nationaliteit. U zou zijn opgesloten zodat u uw nationaliteit zou opbiechten en na uw vrijlating zou 

u in 1988 naar Zweden zijn gegaan. U verklaart dat u in 1988 of 1990 werd erkend als vluchteling in 

Zweden naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming dat u had ingediend onder de 

naam K. Z. A., een Iraaks staatsburger van Koerdische origine, geboren op 21 maart 1966 in Zakho. U 

stelt dat de Zweedse instanties op de hoogte zijn van het feit dat u onder een valse identiteit een verzoek 

had ingediend. De Zweedse instanties zouden uw verblijfsvergunning hebben ingetrokken nadat ze te 

weten waren gekomen dat u in België om internationale bescherming had verzocht onder de identiteit A. 

M., een Syrisch staatsburger. De Zweedse autoriteiten zouden u in 2016 of 2017 ondervraagd hebben en 

14 dagen hebben opgesloten. 

U hebt in Zweden een dochter verwekt bij een Zweedse vrouw. Uw dochter Klara heeft de Zweedse 

nationaliteit en zij is twintig jaar oud. U hebt nog contact met uw dochter, maar niet meer met haar moeder. 

U stelt voorop dat u in het kader van uw eerste verzoek in België dd. 28 november 2013 had verklaard uw 

broer te zijn omdat u hem wou helpen omdat er in zijn regio veel bombardementen en beschietingen 

waren. 

Ter staving van uw tweede verzoek legt u uw Zweedse vluchtelingenpaspoort (geldig van 5 november 

2012 tot 5 november 2017) en Zweedse identiteitskaart (geldig van 14 maart 2011 tot 14 maart 2016) 

neer, een uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister, een kopie van de Zweedse identiteitskaart van uw 

vader A. M., foto's van tien pagina's uit het familieboekje van uw vader, kopieën van de Zweedse 

identiteitskaart van uw zus G. M., van de Belgische identiteitskaart van uw broer I. M., van de 

verblijfsvergunning van F. M. en een badge van het opvangcentrum in Budel (Nederland). Na het 

persoonlijk onderhoud bezorgt uw advocaat twee e-mails dd. 06.01.2022 die bijkomende foto's van het 

familieboekje bevatten, alsook foto’s van de identiteitskaarten van A. M., G. M., I. M. en F. M. die u al 

tijdens het persoonlijk onderhoud had neergelegd, alsook een aantal mailberichten van deze personen, 

foto’s die werden verzonden door hen en een screenshot van een internetpagina. 

 

B. Motivering 

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst 

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om 

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen die 

het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen. 

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan 

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt 

die hier een ander licht op werpen. 

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure 

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven 

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

Na onderzoek van alle documenten in uw administratief dossier dient te worden vastgesteld dat uw 

verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk moet verklaard worden. Overeenkomstig artikel 

57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet onderzoekt de commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn of door de 

verzoeker om internationale bescherming worden voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat 

hij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3, of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4. Bij gebrek aan dergelijke elementen kan de commissaris-generaal 

het verzoek niet-ontvankelijk verklaren. 

Vooreerst dient benadrukt te worden dat het CGVS op 30 oktober 2019 een beslissing tot intrekking van 

uw vluchtelingenstatus heeft genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de beweerde 

identiteit die u had opgegeven in het kader van uw eerste verzoek. Gezien u bewust naliet uw 

daadwerkelijke identiteit kenbaar te maken aan het CGVS, maakte u het onmogelijk een inschatting te 

maken van uw nood aan internationale bescherming. De commissaris-generaal verkeerde namelijk in het 

ongewisse met betrekking tot uw identiteit, het land waarvoor hij een eventuele behoefte aan bescherming 

moest onderzoeken, alsook de werkelijke redenen die u ertoe hebben aangezet dit land te verlaten. Door 

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw verzoek vormt, te verzwijgen, maakte u door 

uw eigen toedoen het onderzoek onmogelijk naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees voor 

vervolging of van een reëel risico op ernstige schade. U diende geen beroep in tegen deze beslissing tot 

intrekking van uw vluchtelingenstatus. Bijgevolg restten er u geen beroepsmogelijkheden meer met 

betrekking tot deze beslissing en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, 

kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin van artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk groter maakt dat u in aanmerking komt voor 

internationale bescherming. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier 

voorhanden. 
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Met betrekking tot de nieuwe verklaringen die u aflegt over uw identiteit en nationaliteit, moet worden 

vastgesteld dat deze niet kunnen overtuigen. U verklaart nu dat uw echte naam R. M. is, dat u geboren 

bent op 2 februari 1964 in Kamishli, dat u de Syrische nationaliteit bezit en van Koerdische origine bent. 

Ter staving hiervan legt u een origineel uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister neer. Vooreerst rijst 

de vraag waarom u, mochten deze verklaringen al op enige waarheid berusten, niet tijdens de procedure 

tot heroverweging van uw beschermingsstatus de ware toedracht over uw identiteit aan het CGVS heeft 

verteld. U vergoelijkt uw nalatige houding door te stellen dat u eigenwaarde heeft en dat u enkel op eigen 

initiatief wou toegeven en niet onder druk (CGVS, p. 11). Het hoeft geen betoog dat deze uitleg totaal 

onacceptabel is en geenszins kan aanvaard worden als een geldige verschoningsgrond. In dit verband 

wil het CGVS nogmaals benadrukken dat van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijs 

mag verwacht worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en 

te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een 

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees, 205). Een verzoeker om internationale bescherming heeft de verplichting om van bij aanvang 

van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek 

om internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te 

brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale 

bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct 

mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas en dat hij waar 

mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot zijn identiteit en nationaliteit, zijn landen en plaatsen van 

eerder verblijf, zijn reisroute en reisdocumenten. Het is immers binnen het kader van deze fundamentele 

gegevens dat een asielrelaas op zijn intrinsieke merites kan beoordeeld worden en het land of de landen 

die geacht worden bescherming te (kunnen) bieden kunnen bepaald worden. Zoals blijkt uit het 

voorgaande, komt u echter geenszins tegemoet aan deze plicht tot medewerking die op u rust. Het CGVS 

benadrukt dat u hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt en dat u door uw houding zelf het 

onderzoek onmogelijk maakt naar een eventuele gegronde vrees voor vervolging die u mogelijk koestert, 

of een reëel risico op ernstige schade dat u mogelijk zou lopen. Dat u nu pas uw ware identiteit zou hebben 

willen onthullen, is dan ook niet ernstig te nemen. U had dit reeds veel eerder in uw asielprocedure kunnen 

aanbrengen, temeer het CGVS u in 2016 persoonlijk heeft gehoord in het kader van de procedure tot 

heroverweging van uw status en u daarbij reeds werd geconfronteerd met uw bedrieglijke verklaringen. 

Wat betreft het laattijdige neerleggen van uw uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister, verklaart u dat 

u het niet eerder hebt neergelegd omdat u het niet eerder had, maar ook deze uitleg kan niet overtuigen 

en dat hoeft geen verder betoog. U stelt bovendien dat ene B. M. die de zoon van uw broer zou zijn, dit 

uittreksel zou hebben aangevraagd door te bellen naar iemand die voor de Syrische ambassade in Brussel 

werkt (CGVS, pp. 4-6), waardoor dit document een duidelijk gesolliciteerd karakter heeft. Uw weinig 

proactieve houding valt hierbij trouwens op, waarmee u de geloofwaardigheid van dit element verder 

onderuit haalt. Ter volledigheid dient opgemerkt dat uit de informatie die is toegevoegd aan het 

administratieve dossier blijkt dat zowat alle Syrische documenten op de zwarte markt te koop zijn en dat 

de bewijswaarde van dergelijke Syrische documenten bijgevolg bijzonder relatief is en dat deze op zich 

niet van aard zijn om afbreuk te doen aan de eerdere vaststellingen. 

De overige documenten die u neerlegt ter staving van uw identiteit, hebben evenmin bewijswaarde. Voor 

wat betreft de gefotografeerde pagina’s uit het familieboekje van uw zogenaamde vader A. dient 

opgemerkt dat het louter kleurenfoto's zijn waarvan de authenticiteit op geen enkele wijze kan worden 

nagegaan. Bijgevolg is ook de bewijswaarde van dit stuk bijzonder relatief en is het op zich niet van dien 

aard om afbreuk te doen aan de eerdere vaststellingen over uw identiteit en nationaliteit. U geeft 

bovendien geen geldige reden waarom u het originele familieboekje niet neerlegt. Zo stelt u voorop dat 

het originele familieboekje in Zweden ligt en dat uw broer in Zweden de documenten van uw vader niet 

per post wil opsturen omdat hij ze niet wil verliezen (CGVS, pp. 5 & 13), maar deze uitleg kan in zijn geheel 

niet overtuigen. Nogmaals wenst het CGVS erop te wijzen dat een verzoeker om internationale 

bescherming de verplichting heeft om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie 

over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan u om de nodige feiten en alle relevante 

elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over het verzoek om 

internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u onder meer correcte 

informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, en dat u waar mogelijk documenten voorlegt met 

betrekking tot uw identiteit en nationaliteit. Mocht het originele familieboekje van uw vader waarin uw naam 

zou vermeld staan, zich daadwerkelijk bij uw broer in Zweden bevinden, dan kan er redelijkerwijze van u 

worden verwacht dat u al het mogelijke zou doen om dit aan de Belgische instanties voor te leggen. Dat 

u hier in gebreke blijft, doet andermaal afbreuk aan uw geloofwaardigheid (CGVS, p. 13). 

Ook voor wat betreft de kopieën van de Zweedse identiteitskaart van uw zogenaamde vader, van de 

Zweedse identiteitskaart van uw zogenaamde zus G. M., van de verblijfsvergunning van F. M. en van de 
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Belgische identiteitskaart van uw zogenaamde broer I. M. dient vastgesteld dat dit louter kopieën zijn 

waarvan de authenticiteit op geen enkele wijze kan worden nagegaan. Ook van deze stukken is de 

bewijswaarde bijgevolg bijzonder relatief en kunnen ze geen afbreuk doen aan de eerdere vaststellingen 

betreffende uw identiteit. Daarenboven dient aangestipt dat u met deze documenten op geen enkele wijze 

aantoont dat u aan deze personen verwant zou zijn daar dit uit deze stukken niet af te leiden valt. Mocht 

aan uw familieband wel geloof kunnen worden gehecht, quod non, kunnen deze documenten evenmin op 

geen enkele wijze aantonen dat u daadwerkelijk R. M. bent, de persoon die u beweert te zijn. De foto’s 

die aan de e-mail van uw advocaat dd. 06.01.2022 zijn toegevoegd, hebben evenmin bewijswaarde daar 

deze foto’s louter een indicatie zijn dat u de personen kent met wie u op de foto's staat, niets meer en 

niets minder, maar hieruit kan niet worden afgeleid dat er sprake is van een familiale band. De e-mails 

waarin de afzenders bevestigen dat u hun broer bent, hebben evenmin bewijskracht daar deze e-mails 

duidelijk ter uwe behoeve zijn opgesteld en bijgevolg geen objectieve bewijswaarde hebben. Betreffende 

uw Zweedse vluchtelingenpaspoort (geldig van 5 november 2012 tot 5 november 2017) en Zweedse 

identiteitskaart (geldig van 14 maart 2011 tot 14 maart 2016) dient opgemerkt dat ook aan deze 

documenten geen waarde kan worden gehecht, daar u verklaart dat u in Zweden werd erkend op basis 

van frauduleuze verklaringen (CGVS, p. 9). Deze documenten kunnen bijgevolg uw echte identiteit niet 

aantonen. De badge van het opvangcentrum in Budel (Nederland) is louter een indicatie dat u in 

Nederland om internationale bescherming heeft verzocht, niets meer en niets minder, en dit wordt niet 

betwist. Hoewel deze badge uw foto en identiteitsgegevens bevat, kan dit niet beschouwd worden als een 

sluitend bewijs van uw identiteit daar dit document een duidelijk gesolliciteerd karakter heeft. De 

screenshot van de internetpagina die toegevoegd is aan de e-mail van uw advocaat dd. 06.01.2022 bevat 

een tekst in het Arabisch en een foto van een enkele voertuigen en ook hieruit kan niet afgeleid worden 

wie u bent en waar u vandaan komt. 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter maken 

dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin 

van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 

 

C. Conclusie 

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend 

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet. 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande 

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om 

internationale bescherming van betrokkene en het volledig administratief dossier, redenen bestaan die de 

nationaliteit waarop betrokkene zijn verzoek om internationale bescherming baseerde (zie supra) in vraag 

kunnen stellen en die erop wijzen dat betrokkene dus niet kan worden verwijderd of teruggedreven naar 

dat land. Er bestaan bij mijn weten geen elementen waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving 

van betrokkene naar zijn daadwerkelijk (maar voor mij onbekend) land van nationaliteit of van gewoonlijk 

verblijf (en mij onbekend) het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht in samenhang 

met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Na een beknopte theoretische uiteenzetting betoogt verzoeker als volgt: 

 

“Vooreerst erkent verzoeker dat hij geen waarheidsgetrouwe verklaringen heeft afgelegd bij zijn eerste 

verzoek tot internationale bescherming. Echter, hij heeft dit trachten recht te zetten door bij zijn tweede 

verzoek de waarheid te verklaren dat hij niet M. A. is. maar de broer van M. A., namelijk de heer M. R.. 
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Verwerende partij twijfelt aan de geloofwaardigheid van het voorgaande, omdat in het kader van het 

verhoor van verzoeker tijdens de procedure tot heroverweging van zijn beschermingsstatus, verweerder 

hem heeft geconfronteerd met de echte M. A., terwijl verzoeker dit op dat moment niet heeft erkend. 

Zoals reeds supra vermeld, ontkent verzoeker dit heden niet meer. Verzoeker heeft zijn initiële verzoek 

tot internationale bescherming ingediend op naam van zijn broer om het gezin van zijn broer te 

beschermen door dit gezin via gezinsherenging naar België te brengen uit Syrië voor hun veiligheid. 

Wanneer later de broer van verzoeker, de echte M. A., naar België kwam en een asielaanvraag indiende 

in zijn identiteit als M. A., is verweerder ter kennis gekomen dat verzoeker heeft gelogen over zijn identiteit. 

Verweerder is dan overgegaan tot het verhoren van verzoeker in het kader van een nieuw element met 

het oog op het intrekken van zijn vluchtelingenstatus die hij inmiddels had verworven. Omdat verzoeker 

zijn enige intentie het beschermen van het gezin van zijn broer was, bleef hij oorspronkelijk volharden in 

de identiteit die hij had opgegeven. 

Bij zijn tweede verzoek heeft verzoeker de waarheid verteld en o.a. kopie van het familieboekje voorgelegd 

waaruit blijkt dat verzoeker de broer is van de echte M. A.. 

Verweerder heeft geen rekening gehouden met het familieboekje louter omwille van het feit dat dit een 

kopie betreft. Nochtans hebben de familieleden, waarvan de namen in het familieboekje zijn vermeld, 

allen persoonlijk verklaard via mailberichten naar de raadsman van verzoeker dat verzoeker weldegelijk 

hun broer is. Dat verweerder geen rekening houdt met deze voorgelegde stukken blijft onbegrijpelijk voor 

verzoeker. 

Het wordt niet ontkend dat verzoeker onjuiste verklaringen heeft afgelegd waardoor zijn geloofwaardigheid 

werd aangetast, doch dienen de redenen van het afleggen van zijn verklaringen steeds bekeken te worden 

vanuit een objectief en neutraal standpunt. De enige beweegreden die verzoeker heeft gedwongen om 

oorspronkelijk onjuiste verklaringen af te leggen was, omdat hij bescherming wilde bieden aan het gezin 

van zijn broer. 

Daarnaast houdt de twijfel van verweerder over de origine van verzoeker geen steek. Immers, het 

aantonen van de origine is vrij, in die zin dat men geschreven brieven, foto's en andere documenten kan 

voorleggen om dit aan te tonen, hetgeen verzoeker in casu heeft gedaan. 

Verweerder heeft hier echter geen rekening mee gehouden. 

De bewijswaarde van deze documenten blijft echter gehandhaafd, omdat artikel 8 van het 

Procedurereglement van de RVV bepaalt dat de stukken waarvan de partijen gebruik willen maken in 

originele vorm of onder de vorm van een kopie worden voorgelegd. Dit betekent dat tijdens de procedure 

voor de RVV ook kopieën bewijswaarde hebben, dan moet dit ook het geval zijn voor de procedure tot 

internationale bescherming voor het CGVS. Daarnaast heeft het Hof voor de Rechten van de Mens tot 

tweemaal toe geoordeeld dat de RVV de bewijslast te hoog legt. M.a.w. de asielinstanties moeten de 

bewijswaarde van elk document grondig en nauwgezet onderzoeken, hetgeen in casu niet is gebeurd. 

Tot slot is de bestreden beslissing niet gedateerd noch ondertekend. Er kan bijgevolg niet worden 

nagegaan wanneer de beslissing is genomen. Evenmin kan worden nagegaan wie de beslissing heeft 

genomen, is dit de commissaris-generaal, zijn geattacheerde of een derde die de beslissing heeft 

genomen? 

De bestreden beslissing dient bijgevolg te worden hervormd, minstens te worden vernietigd.” 

 

2.2. Stukken 

 

Op 18 juli 2022 brengt verzoeker ter terechtzitting overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij waaraan verklaringen van familieleden worden 

bijgevoegd alsook een origineel attest uitgegeven door het Syrische consulaat te Brussel. 

 

2.3. Beoordeling  

 

2.3.1. Voorafgaand 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke 

en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op 

basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over 

de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door 

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop 

de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk 

aangevoerd argument in te gaan.  
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De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend tegen 

de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In toepassing van 

de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan 

de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van 

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd 

ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen 

op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die voortvloeien 

uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.  

 

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze. 

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden gehouden 

met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing 

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die 

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met  de door de 

verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende detaillering en 

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de 

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele 

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan 

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade 

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om 

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere 

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging 

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven; 

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende 

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd 

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek; 

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij 

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; 

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.” 

 

2.3.2. De bestreden beslissing steunt op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt als volgt:  

“§ 1. Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die 

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het 

verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5° 

verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk. 

 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 bedoelde 

rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek rechtvaardigen.” 

 

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er 

bijgevolg nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om 

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet.  

 

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt 

wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen 
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aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De  kans wordt 

daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet 

bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of 

wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt 

evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een 

aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd, slechts 

betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, 

een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig werd 

bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele omstandigheden van 

de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie 

van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).  

 

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van 

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar 

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek om 

internationale bescherming-, heeft geen enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van 

oud artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de 

commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 116).  

 

2.3.3. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

2.3.3.1. Verzoeker haalt in zijn volgend verzoek om internationale bescherming aan dat hij een tweede 

verzoek om internationale bescherming wenst in te dienen met zijn eigen identiteitsgegevens. Verzoeker 

geeft aan dat hij in het kader van zijn eerste verzoek had verklaard zijn broer te zijn omdat hij hem wou 

helpen wegens de vele bombardementen en beschietingen in de regio van herkomst.  

 

Ter staving van zijn huidig verzoek legt verzoeker een Zweeds vluchtelingenpaspoort en Zweeds 

identiteitskaart neer, beiden op zijn alias-naam K., Z. A; een badge van het Nederlands opvangcentrum 

te Budel; een uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister, een kopie van de Zweedse identiteitskaart van 

zijn vader A. M., foto's van tien pagina's uit het familieboekje van de vader, kopieën van de Zweedse 

identiteitskaart van de zus G. M., van de Belgische identiteitskaart van de broer I. M. en van de 

verblijfsvergunning van F. M. Na het persoonlijk onderhoud werden ook twee e-mails van 6 januari 2022 

bezorgd die bijkomende foto's van het familieboekje bevatten, alsook foto’s van de identiteitskaarten van 

A. M., G. M., I. M. en F. M., alsook een aantal mailberichten van deze personen, foto’s die werden 

verzonden door hen en een screenshot van een internetpagina. 

 

De kernvraag is of deze elementen kunnen worden gekwalificeerd als nieuwe elementen die de kans 

aanzienlijk groter maken dat verzoeker voor erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt. 

 

2.3.3.2. De Raad stelt vast dat verweerder vasthoudt aan de beoordeling van het CGVS in de 

intrekkingsbeslissing van 30 oktober 2019 waarbij werd geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht 

aan verzoekers beweerde identiteit. Er wordt in de bestreden beslissing aangegeven dat aangezien 

verzoeker bewust naliet zijn daadwerkelijke identiteit kenbaar te maken aan het CGVS, hij het onmogelijk 

maakte een inschatting te maken van zijn nood aan internationale bescherming. Er wordt in de bestreden 

beslissing gesteld dat de commissaris-generaal namelijk in het ongewisse verkeerde met betrekking tot 

verzoekers identiteit, het land waarvoor hij een eventuele behoefte aan bescherming moest onderzoeken, 

alsook de werkelijke redenen die verzoeker ertoe hebben aangezet dit land te verlaten. Door bewust de 

ware toedracht op dit punt, dat de kern van het verzoek vormt, te verzwijgen, maakte verzoeker volgens 

het CGVS door zijn eigen toedoen het onderzoek onmogelijk naar het bestaan van een eventuele 

gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op ernstige schade.  

 

Hoewel samen met verweerder kan vastgesteld worden dat verzoeker geen beroep heeft ingediend tegen 

de beslissing van 30 oktober 2019 en de beoordeling ervan vaststaat, dient evenwel nagegaan te worden 

of wat verzoeker betreft kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin van artikel 

57/6/2 van de Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk groter maakt dat verzoeker in 

aanmerking komt voor internationale bescherming.  

 

De Raad stelt in casu vast dat verzoeker bij zijn huidig verzoek onder meer een origineel uittreksel uit het 

Syrische bevolkingsregister en foto’s uit het familieboekje van zijn vader heeft neergelegd ter staving van 

zijn beweerde Syrische afkomst.  
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Aangaande het uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister en foto’s uit het familieboekje wordt in de 

bestreden beslissing het volgende geoordeeld: 

“Wat betreft het laattijdige neerleggen van uw uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister, verklaart u dat 

u het niet eerder hebt neergelegd omdat u het niet eerder had, maar ook deze uitleg kan niet overtuigen 

en dat hoeft geen verder betoog. U stelt bovendien dat ene B. M. die de zoon van uw broer zou zijn, dit 

uittreksel zou hebben aangevraagd door te bellen naar iemand die voor de Syrische ambassade in Brussel 

werkt (CGVS, pp. 4-6), waardoor dit document een duidelijk gesolliciteerd karakter heeft. Uw weinig 

proactieve houding valt hierbij trouwens op, waarmee u de geloofwaardigheid van dit element verder 

onderuit haalt. Ter volledigheid dient opgemerkt dat uit de informatie die is toegevoegd aan het 

administratieve dossier blijkt dat zowat alle Syrische documenten op de zwarte markt te koop zijn en dat 

de bewijswaarde van dergelijke Syrische documenten bijgevolg bijzonder relatief is en dat deze op zich 

niet van aard zijn om afbreuk te doen aan de eerdere vaststellingen. 

De overige documenten die u neerlegt ter staving van uw identiteit, hebben evenmin bewijswaarde. Voor 

wat betreft de gefotografeerde pagina’s uit het familieboekje van uw zogenaamde vader A. dient 

opgemerkt dat het louter kleurenfoto's zijn waarvan de authenticiteit op geen enkele wijze kan worden 

nagegaan. Bijgevolg is ook de bewijswaarde van dit stuk bijzonder relatief en is het op zich niet van dien 

aard om afbreuk te doen aan de eerdere vaststellingen over uw identiteit en nationaliteit. U geeft 

bovendien geen geldige reden waarom u het originele familieboekje niet neerlegt. Zo stelt u voorop dat 

het originele familieboekje in Zweden ligt en dat uw broer in Zweden de documenten van uw vader niet 

per post wil opsturen omdat hij ze niet wil verliezen (CGVS, pp. 5 & 13), maar deze uitleg kan in zijn geheel 

niet overtuigen. Nogmaals wenst het CGVS erop te wijzen dat een verzoeker om internationale 

bescherming de verplichting heeft om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie 

over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan u om de nodige feiten en alle relevante 

elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over het verzoek om 

internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u onder meer correcte 

informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, en dat u waar mogelijk documenten voorlegt met 

betrekking tot uw identiteit en nationaliteit. Mocht het originele familieboekje van uw vader waarin uw naam 

zou vermeld staan, zich daadwerkelijk bij uw broer in Zweden bevinden, dan kan er redelijkerwijze van u 

worden verwacht dat u al het mogelijke zou doen om dit aan de Belgische instanties voor te leggen. Dat 

u hier in gebreke blijft, doet andermaal afbreuk aan uw geloofwaardigheid (CGVS, p. 13).” 

 

De Raad dient samen met verzoeker vast te stellen dat uit voorgaande motivering geen enkele 

inhoudelijke beoordeling blijkt van voormelde voorgelegde documenten. 

 

Verweerder stelt inzake het origineel uittreksel uit het Syrisch bevolkingsregister dat dit document een 

duidelijk gesolliciteerd karakter heeft omdat de zoon van verzoekers broer dit uittreksel zou hebben 

aangevraagd door te bellen naar iemand die voor de Syrische ambassade in Brussel werkt. De Raad dient 

in casu evenwel op te merken dat het gegeven dat een familielid met een ambassade telefoneert en een 

aanvraag doet ter afgifte van een document geenszins automatisch met zich meebrengt dat de 

inhoudelijke gegevens vervat in het aangevraagd en uitgegeven document door een officiële instelling 

terzijde dienen geschoven te worden, te meer niet blijkt dat dergelijk uittreksel uit het Syrisch 

bevolkingsregister gesteund is op loutere verklaringen. Verweerder voegt er met betrekking tot dit 

uittreksel nog aan dat uit de informatie die is toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat zowat 

alle Syrische documenten op de zwarte markt te koop zijn en dat de bewijswaarde van dergelijke Syrische 

documenten bijgevolg bijzonder relatief is en dat deze op zich niet van aard zijn om afbreuk te doen aan 

de eerdere vaststellingen. De Raad moet evenwel vaststellen dat door verweerder niet wordt betwist dat 

het uittreksel uit het Syrische bevolkingsregister in originele vorm werd neergelegd en in casu blijkt geen 

enkel nader en concreet onderzoek naar het mogelijk vervalst karakter van het neergelegd document of 

naar mogelijke onjuistheden die het document zou bevatten. In casu kan verweerder zich ertoe dan ook 

niet beperken te wijzen op algemene informatie, te meer uit de bijgevoegde informatie blijkt dat de 

informatie in onder meer het bevolkingsregister en uittreksels uit die registers meestal betrouwbaar bleken 

(zie administratief dossier, blauwe map met landeninformatie, COI Focus, Syrië- Documentenfraude van 

23 november 2016, p. 4) 

 

Waar verder aan het familieboekje elke bewijswaarde wordt ontzegd omdat de originele versie ervan niet 

werd neergelegd moet de Raad erop wijzen dat evenwel uit de rechtspraak van het Hof volgt dat artikel 

48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 4, lid 3, onder b) van de richtlijn 2011/95 

verweerder de verplichting oplegt om het verzoek op individuele basis te beoordelen, waarbij onder meer 

rekening dient te worden gehouden met de door de verzoeker overgelegde relevante documenten, zonder 
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te vereisen dat die documenten noodzakelijkerwijs geauthentiseerd zijn of afkomstig zijn van een objectief 

verifieerbare bron.  

De Raad dient hierbij op te merken dat hoewel na het persoonlijk onderhoud bijkomende foto’s werden 

overgemaakt van de eerder voorgelegde doch tijdens het onderhoud onleesbare foto’s van het 

familieboekje, deze niet werden vertaald waardoor deze niet toelaten uitsluitsel te verschaffen over de 

precieze en concrete inhoud van dit document. Door een gebrek aan eigen onderzoeksbevoegdheid, kan 

de Raad niet zelf kennis nemen van de volledige inhoud van het voorgelegd document en een eigen 

inhoudelijke beoordeling ervan maken. Bovendien werd ter terechtzitting het origineel familieboekje 

getoond. Gelet op voorgaande vaststellingen en gelet op het belang van uitsluitsel over verzoekers 

identiteit en beweerde Syrische afkomst, is het dan ook noodzakelijk om de inhoud van het voorgelegd 

familieboekje na te gaan.  

 

Verder is de Raad van mening dat de voorgelegde documenten samen met de verklaringen worden 

bekeken en in hun geheel moeten worden beoordeeld, en dit overeenstemming met artikel 4, lid 2 en lid 

3 van de richtlijn 2011/95/EU, dat werd omgezet in artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, waarvan 

paragraaf 5 bepaalt: “De met het onderzoek belaste instanties beoordelen het verzoek op individuele, 

objectieve en onpartijdige wijze en houden rekening met de volgende elementen : (….) b) de door de 

verzoeker afgelegde verklaringen en overgelegde documenten (…).” Verweerder dient aldus een 

inhoudelijk en daadwerkelijk onderzoek te voeren naar de documenten voorgelegd door verzoeker in het 

kader van zijn tweede beschermingsverzoek, dit in het licht van de overige aangehaalde elementen en 

verklaringen.  

 

De Raad is van oordeel dat het onderzoek door de commissaris-generaal niet volstaat om heden te 

besluiten dat de door verzoeker voorgelegde nieuwe documenten de kans niet aanzienlijk groter maken 

dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt en bijgevolg geen 

onderzoek ten gronde rechtvaardigt.  

 

Het gegeven dat verzoeker zijn ware identiteit niet eerder heeft onthuld kan geen afbreuk doen aan de 

nood aan een gedegen en nader onderzoek naar verzoekers identiteit in het licht van de hierboven 

vermelde nieuwe elementen. 

 

In dit verband beklemtoont de Raad nog wat het Hof van Justitie met betrekking tot de nieuwe elementen 

in het kader van de ontvankelijkheidsfase heeft geoordeeld, met name: “62. Overigens dient in deze 

context in herinnering te worden gebracht dat het niet noodzakelijk is dat de lidstaat ervan overtuigd is dat 

het nieuwe document het volgende verzoek afdoende staaft opdat de overlegging van een dergelijk 

document ertoe kan leiden dat overeenkomstig artikel 40, lid 3, van richtlijn 2013/32 het verzoek verder 

ten gronde wordt behandeld overeenkomstig hoofdstuk II van deze richtlijn, maar het volstaat dat dit 

document de kans aanzienlijk groter maakt dat de verzoeker krachtens richtlijn 2011/95 in aanmerking 

komt voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet.” (HvJ 10 juni 2021, C- 921/19, pt 

62). 

 

2.3.3.3. In acht genomen wat voorafgaat, meent de Raad dat verzoeker aldus een nieuw element heeft 

voorgelegd dat de kans aanzienlijk groter maakt dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking komt, waardoor zijn beweerde identiteit verder en ten gronde moet 

worden onderzocht door de commissaris-generaal in het licht van deze nieuwe documenten, dit in 

samenhang met de overige aangehaalde elementen met betrekking tot zijn beweerde identiteit 

 

Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet te worden vernietigd en dient de zaak te worden teruggezonden naar de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde grieven niet verder 

te onderzoeken. 

 

 

 OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 3 

februari 2022 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. H. CALIKOGLU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. ROSIER H. CALIKOGLU 

 

 

 

 


