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 nr. 275 726 van 3 augustus 2022 

in de zaken RvV X en RvV X / XI 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op 4 april 2022 

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen van 22 maart 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 beschikkingen 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 partijen en hun advocaat M. KIWAKANA loco advocaat D. 

GEENS en van attaché M. TYTGAT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaken 

 

1.1. Tweede verzoekende partij diende op 17 mei 2018 een eerste verzoek om internationale bescherming 

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

gehoord op 6 november 2018. 

 

1.2. Eerste verzoekende partij, de echtgenote van tweede verzoekende partij, diende op 21 december 

2017 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Zij werd op het CGVS gehoord op 6 november 

2018. 

 

1.3. Op 29 januari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) de beslissingen tot niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een 
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andere EU-lidstaat). Verzoekende partijen stelden hiertegen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. Bij arrest nr. X van 24 oktober 2019 verwierp de Raad het beroep ingediend tegen de beslissingen 

van 29 januari 2019. 

  

1.5. Op 21 oktober 2020 dienden verzoekende partijen een volgend verzoek om internationale 

bescherming in.  

 

1.6. De commissaris-generaal verklaarde deze volgende verzoeken op 1 december 2020 niet-

ontvankelijk. Verzoekende partijen stelden hiertegen beroepen in bij de Raad. 

 

1.7. Bij arrest nr. 261 288 en bij arrest nr. X van 28 september 2021 verwierp de Raad de beroepen 

ingediend tegen de beslissingen van 1 december 2020. 

 

1.8. Op 3 januari 2022 dienen verzoekende partijen een tweede volgend verzoek om internationale 

bescherming in. 

 

1.9. De commissaris-generaal verklaart deze tweede volgende verzoeken op 22 maart 2022 niet-

ontvankelijk. Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

De bestreden beslissing genomen ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

U verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten en een soennitisch moslima van Arabisch origine te zijn. 

U bent afkomstig uit Aleppo, Syrië. U studeerde biologie aan de universiteit en zou nadien als leerkracht 

in en rond Aleppo werken. In 2011 huwde u met B. A. E. (OV. (…)), met wie u twee kinderen kreeg. In 

maart 2013 werd uw man een eerste maal aangehouden door de politieke veiligheidsdienst en in oktober 

van datzelfde jaar door de Mukhabarat. Zij beschuldigden hem ervan te hebben deelgenomen aan de 

protesten, maar zouden hem na het betalen van smeergeld hebben vrijgelaten. Hij zou nadien nog door 

het Vrij Syrisch leger worden benaderd om zich bij hen aan te sluiten, maar zou uiteindelijk ergens in 2014 

besluiten om Syrië te verlaten. Omwille van financiële redenen zou u echter met uw gezin in Syrië blijven 

tot u in augustus 2016 eveneens Syrië ontvluchtte. U reisde via Idleb en Bab Al Hawa naar de grens met 

Turkije waar uw man u opwachtte. U zou uiteindelijk een jaar bij uw broer in Bursa (Turkije) blijven wonen, 

alvorens u met behulp van een smokkelaar richting Bulgarije zou trekken. U stelde er uw vingerafdrukken 

te hebben gegeven, maar wist niet dat u eigenlijk een verzoek om internationale bescherming zou hebben 

ingediend. U had geen weet van het resultaat van uw verzoek om internationale bescherming, maar 

meende dat uw man in Bulgarije wel over een verblijfsvergunning beschikte. Na twee maanden in Bulgarije 

trok u echter richting Griekenland om daarna via Frankrijk naar België te reizen en er op 21 december 

2017 een eerste verzoek om internationale bescherming indiende. Ook uw man diende nadien in België 

een eerste verzoek om internationale bescherming in. U stelde wegens de onveilige situatie niet terug te 

kunnen keren naar Syrië. Ten aanzien van Bulgarije haalde u, net als uw man, aan dat het een racistisch 

land is, zonder enige toekomst. Zo zou u er in 2017 tweemaal worden aangeklampt door mannen, waarbij 

men had getracht om uw hoofddoek af te trekken en men u verbaal beledigde. 

Ter staving van uw relaas legde uw partner volgende originele documenten neer: jullie beider 

identiteitskaart, zijn originele militair boekje, het familieboekje, uittreksels uit de huwelijksakte, een 

uittreksel gezinssamenstelling, een bewijs van zijn verblijf in Duitsland, uw rijbewijs en studiedocumenten. 

Hij voegde daar ook nog kopieën aan toe van zijn paspoort, dat van u en uw kinderen, een aantal foto’s 

en een video. 

Op 30 januari 2019 verklaarde het Commissariaat-generaal (CGVS) uw eerste verzoek niet-ontvankelijk 

daar u reeds de vluchtelingenstatus in een andere Europese lidstaat, met name Bulgarije, had ontvangen, 

net zoals uw echtgenoot. Op 11 februari 2019 dienden u en uw echtgenoot bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) beroep in tegen deze beslissing, doch dit werd op 24 oktober 2019 

verworpen. 

U bleef in België en diende, net zoals uw echtgenoot, op 21 oktober 2020 een tweede verzoek in en stelde 

in kader hiervan dat jullie hier terecht zijn gekomen in een moeilijke situatie en uw psychische toestand 

heel slecht is. Het laatste jaar zou er drie keer gedreigd zijn jullie uit het opvangcentrum te zetten, door 

deze situatie en de ‘afwijzing’ kon u niet werken, dit terwijl u zelf wil instaan voor het onderhoud van uw 

familie. Door uw verblijf in het opvangcentrum kon u uw kinderen niet opvoeden zoals u dat wenste daar 

er daar zowel goede als slechte mensen wonen en dat had invloed op de groei en de opvoeding van uw 

kinderen. U stelde dat de situatie in Bulgarije veiliger is dan in Syrië, maar dat het land kapot is door de 
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economische crisis. Men kan er niet werken en krijgt er geen financiële steun, u kunt bijgevolg niet 

tegemoet komen aan de wensen van uw kinderen. 

Ter staving van uw tweede verzoek legde u 5 getuigschriften voor van opleidingen die u hier in België 

hebt gevolgd, dit om aan te tonen dat u bereid bent hier te werken en u uw kinderen wil helpen met hun 

studies. 

Op 4 december 2020 verklaarde het Commissariaat-generaal (CGVS) uw tweede verzoek niet-

ontvankelijk daar u naar aanleiding van uw tweede verzoek om internationale bescherming geen nieuwe 

feiten of elementen hebt aangebracht, en het CGVS evenmin over dergelijke elementen beschikte, die de 

kans aanzienlijk groter maakten dat u 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 in 

aanmerking kwam. Op 17 december 2020 dienden u en uw echtgenoot bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) beroep in tegen deze beslissing, doch dit werd op 28 september 2021 

verworpen. 

U bleef in België en diende, net zoals uw echtgenoot, op 3 januari 2022 een derde verzoek in en stelde in 

dit kader dat u afstand hebt gedaan van uw vluchtelingenstatus in Bulgarije. U zou in Bulgarije niet alleen 

over straat durven lopen vanwege uw hoofddoek. 

Ter staving van uw derde verzoek legde u een beslissing van het Bulgaarse staatsagentschap voor 

vluchtelingen onder de Raad van Ministers, dd. 09.12.2021, alsook een vertaling van dit document naar 

het Nederlands neer, waarin wordt bevestigd dat u op 18 november 2021 een aanvraag tot beëindiging 

van de verleende vluchtelingenstatus hebt ingediend en dat dit verzoek werd ingewilligd voor u en uw 

minderjarige kinderen H. en K. B.. 

 

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 en tweede 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 stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat uw 

verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek 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, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

Vooreerst dient te worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het 

CGVS tot niet-ontvankelijk verzoek in het kader van uw tweede verzoek heeft bevestigd in haar arrest van 

28 september 2021 omdat u geen valabele elementen had bijgebracht die kans aanzienlijk groter maakten 

dat u in aanmerking kwam 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 dezelfde wet. U had niet 

concreet aangetoond dat u verhinderd was om in Bulgarije in uw elementaire levensbehoeften te voorzien 

of om er aanspraak te kunnen maken op bepaalde basisvoorzieningen. Evenmin had u op concrete wijze 

aannemelijk gemaakt dat u er moeilijkheden of incidenten met de daar aanwezige autoriteiten, overheden 

of burgerbevolking had gekend die kunnen worden aangemerkt als daden van vervolging of ernstige 

schade. U had zodoende niet op overtuigende wijze aannemelijk gemaakt dat uw situatie kan worden 

aangemerkt als een situatie van uitzonderlijke aard zoals geduid door het EHRM en het HvJ, noch dat u 

zich derhalve niet langer onder de internationale bescherming die u in Bulgarije werd verleend, kon stellen. 

Wat betreft uw bewering in het kader van uw actuele verzoek dat u afstand hebt gedaan van de 

internationale bescherming die u al werd verleend in Bulgarije, moet worden benadrukt dat het vrijwillig 

en moedwillig afstand doen van een internationale beschermingsstatus die u in een andere lidstaat van 

de Europese Unie reeds werd verleend, vlak voordat u een derde verzoek hebt ingediend om eenzelfde 

internationale beschermingsstatus te verkrijgen in België zonder evenwel enige garantie te hebben wat 

betreft de uitkomst van zulk een nieuw verzoek, niet alleen kan worden aangemerkt als een intentionele 

poging om de vigerende Belgische en Europese regelgeving te omzeilen, maar tevens haaks staat op de 

gegrondheid of ernst van de nood aan internationale bescherming die u beweert te hebben. 
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Evenmin toont u genoegzaam aan dat u zich niet terug tot de Bulgaarse instanties kunt of zelfs moet 

wenden om de mogelijkheden of middelen die u daar ter beschikking staan uit te putten voor zover u van 

oordeel bent dat u actueel nog steeds een nood aan internationale bescherming kunt doen gelden (cf. 

heropening, volgend verzoek), temeer aangezien u in het kader van onderhavig verzoek géén redenen 

aanreikt die een valabele verschoningsgrond zouden kunnen vormen voor het vrijwillig opgeven van de 

internationale bescherming die u voorheen in Bulgarije verleend werd teneinde een nieuw verzoek in 

België in te dienen. Meegaan in dergelijk handelen zou dan ook indruisen tegen het EU-acquis en 

daarmee verbonden interstatelijk vertrouwensbeginsel evenals irreguliere secundaire migratiestromen 

binnen de EU in de hand werken. U stelt weliswaar dat u niet wilt terugkeren naar Bulgarije omdat 'men 

daar enorm racistisch is', maar hierbij dient opgemerkt dat het CGVS uw eerste verzoek reeds niet-

ontvankelijk had verklaard daar u persoonlijk niet concreet aannemelijk had gemaakt dat de bescherming 

die u in Bulgarije verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat u een gegronde vrees in 

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kon doen gelden ten 

overstaan van Bulgarije. U had in het kader van uw eerste verzoek reeds twee incidenten in Bulgarije 

aangehaald waarbij u werd aangeklampt door vreemde mannen en waarbij uw hoofddoek afgetrokken 

werd, maar dit werd door het CGVS onvoldoende zwaarwichtig geacht om te kunnen spreken van een 

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of van een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Uit deze incidenten kan geen concrete afleiding worden 

gemaakt dat u, en bij uitbreiding uw familieleden, in geval van terugkeer naar Bulgarije gelijkaardige 

problemen, of erger, zouden kennen. Bovendien bleek uit de verklaringen van u en uw echtgenoot dat 

jullie geen ernstige pogingen ondernomen hadden om hulp te zoeken voor jullie beweerde penibele 

situatie. Deze appreciatie werd ook bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar 

arrest van 24 oktober 2019. Deze beslissing van de RvV heeft kracht van gewijsde. Het hoeft dan ook 

geen betoog dat uw vrees om in Bulgarije alleen over straat te lopen vanwege uw hoofddoek geen ander 

licht vermag te werpen op de eerdere appreciatie van de RvV. 

De door u neergelegde beslissing van het Bulgaarse staatsagentschap voor vluchtelingen onder de Raad 

van Ministers, dd. 09.12.2021 met bijhorende Nederlandse vertaling werpt geen ander licht op 

bovenstaande vaststellingen. 

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat het CGVS het derde verzoek van uw echtgenoot eveneens 

nietontvankelijk verklaarde. 

 

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 niet schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e 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 met het volledig administratief dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar voornoemde 

Europese lidstaat (supra) waar hij/zij internationale bescherming heeft gekregen, het non-

refoulementbeginsel in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet schendt. Er 

bestaan daarentegen elementen waaruit blijkt dat een verwijdering of terugdrijving naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf (zie supra) het non-refoulementbeginsel zou kunnen schenden in 

het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

De bestreden beslissing genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

U verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten en een soennitisch moslim van Arabisch origine te zijn. 

U bent afkomstig uit Aleppo, Syrië. U werkte als handelaar en reisde voor uw werk richting Rusland toen 

u er uw eerste vrouw, S. G., leerde kennen. U huwde met haar in 1998, kreeg met haar samen één zoon, 

N., en zou uiteindelijk zo’n zes jaar in Rostov (Rusland) blijven wonen. Na uw scheiding met S. keerde u 

samen met uw zoon in 2004 terug naar Syrië en ging u opnieuw in Aleppo wonen. U zou nadien nog 

telkens een jaar in Saudi-Arabië en Griekenland wonen voor uw werk, keerde nadien telkens terug naar 
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Aleppo en huwde er met T. J. (OV (…)) met wie u nog twee kinderen kreeg, H. en K.. U woonde nog 

steeds in Aleppo toen de onrusten in 2011 en 2012 uitbraken en werkte er als chef-kok in een restaurant. 

Toen ook het restaurant wegens de oorlog moest sluiten, kluste u bij waar mogelijk of voerde u personen 

heen en terug richting Turkije. Ondertussen zou uw zoon N. teruggekeerd zijn naar Rusland en er bij zijn 

moeder verblijven. In 2012 werd u wegens deelname aan de manifestaties een eerste maal aangehouden 

door de politieke veiligheidsdiensten. U werd acht dagen vastgehouden, maar mocht nadien beschikken. 

In 2013 werd u opnieuw gearresteerd door de inlichtingendienst van de luchtmacht, maar omdat het om 

een vergissing bleek te gaan mocht u na het betalen van smeergeld opnieuw beschikken. Eind 2013 of 

begin 2014 werd u opgeroepen om als reservist in het leger te dienen, maar weigerde u hier op in te gaan. 

U zou nadien nog door de rebellen in uw wijk worden benaderd om zich bij hen aan te sluiten, maar omdat 

u tegen het geweld bent, besloot u dat het beter was om Syrië te verlaten. U verliet Syrië in augustus 2014 

en reisde met uw eigen paspoort richting Turkije. U reisde verder richting Bulgarije waar u een eerste 

verzoek om internationale bescherming zou indienen en u op 30 september 2014 de vluchtelingenstatus 

werd toegekend. U verbleef er zo’n vier maanden en trok daarna verder richting Duitsland waar u opnieuw 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Na anderhalf jaar deed u echter afstand van dit 

verzoek en keerde u terug naar Bulgarije. U reisde richting Turkije tot aan de Syrische grens waar uw 

familie zich op dat moment bevond. U bleef met hen een jaar in Turkije wonen tot uw vrouw in 2017 met 

behulp van een smokkelaar eveneens richting Bulgarije reisde. Ook zij diende in Bulgarije een verzoek 

om internationale bescherming in en op 10 november 2017 werd ook haar en jullie beide kinderen de 

vluchtelingenstatus toegekend. In de vijfde maand van 2018 reisde u met uw familie vervolgens via 

Griekenland en Frankrijk richting België waar u op 17 mei 2018 een eerste verzoek om internationale 

bescherming indiende. Ook uw vrouw T. J. (OV (…)) zou op 21 december 2017 in België een eerste 

verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. U stelde in Syrië wegens de algemene situatie 

niet langer veilig te zijn en zag er ook geen toekomst meer voor uw kinderen. U zou daarnaast, net als uw 

vrouw, niet terug willen keren naar Bulgarije daar de omstandigheden voor uw gezin er heel slecht waren. 

U kreeg er te maken met racisme, kreeg er geen medische hulp of eten, noch werd u er terdege begeleid. 

Daarnaast werden u en uw vrouw er ook gediscrimineerd en aangevallen. 

Ter staving van uw eerste verzoek legde u volgende originele documenten neer: uw identiteitskaart en 

die van uw vrouw, uw originele militair boekje, uw familieboekje, uittreksels uit de huwelijksakte, een 

uittreksel gezinssamenstelling, een bewijs van uw verblijf in Duitsland, het rijbewijs van uw vrouw en haar 

studiedocumenten. U voegde daar ook nog kopieën aan toe van uw paspoort, dat van uw vrouw en 

kinderen een aantal foto’s en een video. 

Op 30 januari 2019 verklaarde het Commissariaat-generaal (CGVS) uw verzoek niet-ontvankelijk daar u 

reeds de vluchtelingenstatus in een andere Europese lidstaat, met name Bulgarije, had ontvangen, net 

zoals uw echtgenote. Op 11 februari 2019 dienden u en uw echtgenote bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) beroep in tegen deze beslissing, doch dit werd op 24 oktober 2019 

verworpen. 

U bleef in België en diende, net zoals uw echtgenote, op 21 oktober 2020 een tweede verzoek in en stelde 

in kader hiervan dat u een nieuw verzoek hebt ingediend omdat u rekende op het humaan beleid in België 

om u een verblijfsvergunning toe te kennen. U gaf aan in Bulgarije niet te kunnen leven daar er geen werk 

is, geen financiële steun, geen enkele vorm van opvang. U stelde dat er intussen een einde is gekomen 

aan uw verblijfsvergunning in Bulgarije en u nooit de intentie heeft gehad er een verzoek in te dienen daar 

u Bulgarije zag als een transitland. U stelde zware psychische problemen te hebben. 

U legt geen bijkomende stukken neer ter staving van uw tweede verzoek. 

Op 4 december 2020 verklaarde het Commissariaat-generaal (CGVS) uw tweede verzoek niet-

ontvankelijk daar u naar aanleiding van uw tweede verzoek om internationale bescherming geen nieuwe 

feiten of elementen hebt aangebracht, en het CGVS evenmin over dergelijke elementen beschikte, die de 

kans aanzienlijk groter maakten dat u 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 in 

aanmerking kwam. Op 17 december 2020 dienden u en uw echtgenote bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) beroep in tegen deze beslissing, doch dit werd op 28 september 2021 

verworpen. 

U bleef in België en diende, net zoals uw echtgenote, op 3 januari 2022 een derde verzoek in en stelde in 

dit kader dat u afstand hebt gedaan van uw vluchtelingenstatus in Bulgarije. Telkens u het woord 

‘Bulgarije’ hoort, geraakt u in een toestand van shock en begint u te trillen. 

Ter staving van uw derde verzoek legde u een beslissing van het Bulgaarse staatsagentschap voor 

vluchtelingen onder de Raad van Ministers, dd. 09.12.2021, alsook een vertaling van dit document naar 

het Nederlands neer, waarin wordt bevestigd dat u op 18 november 2021 een aanvraag tot beëindiging 

van de verleende vluchtelingenstatus hebt ingediend en dat dit verzoek werd ingewilligd. 

 

B. Motivering 
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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 en tweede 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 stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat uw 

verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek 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, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

Vooreerst dient te worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het 

CGVS tot niet-ontvankelijk verzoek in het kader van uw tweede verzoek heeft bevestigd in haar arrest van 

28 september 2021 omdat u geen valabele elementen had bijgebracht die kans aanzienlijk groter maakten 

dat u in aanmerking kwam 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 dezelfde wet. U had niet 

concreet aangetoond dat u verhinderd was om in Bulgarije in uw elementaire levensbehoeften te voorzien 

of om er aanspraak te kunnen maken op bepaalde basisvoorzieningen. Evenmin had u op concrete wijze 

aannemelijk gemaakt dat u er moeilijkheden of incidenten met de daar aanwezige autoriteiten, overheden 

of burgerbevolking had gekend die kunnen worden aangemerkt als daden van vervolging of ernstige 

schade. U had zodoende niet op overtuigende wijze aannemelijk gemaakt dat uw situatie kan worden 

aangemerkt als een situatie van uitzonderlijke aard zoals geduid door het EHRM en het HvJ, noch dat u 

zich derhalve niet langer onder de internationale bescherming die u in Bulgarije werd verleend, kon stellen. 

Wat betreft uw bewering in het kader van uw actuele verzoek dat u afstand hebt gedaan van de 

internationale bescherming die u al werd verleend in Bulgarije, moet worden benadrukt dat het vrijwillig 

en moedwillig afstand doen van een internationale beschermingsstatus die u in een andere lidstaat van 

de Europese Unie reeds werd verleend, vlak voordat u een derde verzoek hebt ingediend om eenzelfde 

internationale beschermingsstatus te verkrijgen in België zonder evenwel enige garantie te hebben wat 

betreft de uitkomst van zulk een nieuw verzoek, niet alleen kan worden aangemerkt als een intentionele 

poging om de vigerende Belgische en Europese regelgeving te omzeilen, maar tevens haaks staat op de 

gegrondheid of ernst van de nood aan internationale bescherming die u beweert te hebben. 

Evenmin toont u genoegzaam aan dat u zich niet terug tot de Bulgaarse instanties kunt of zelfs moet 

wenden om de mogelijkheden of middelen die u daar ter beschikking staan uit te putten voor zover u van 

oordeel bent dat u actueel nog steeds een nood aan internationale bescherming kunt doen gelden (cf. 

heropening, volgend verzoek), temeer aangezien u in het kader van onderhavig verzoek géén redenen 

aanreikt die een valabele verschoningsgrond zouden kunnen vormen voor het vrijwillig opgeven van de 

internationale bescherming die u voorheen in Bulgarije verleend werd teneinde een nieuw verzoek in 

België in te dienen. Meegaan in dergelijk handelen zou dan ook indruisen tegen het EU-acquis en 

daarmee verbonden interstatelijk vertrouwensbeginsel evenals irreguliere secundaire migratiestromen 

binnen de EU in de hand werken. U stelt weliswaar dat u telkens u het woord ‘Bulgarije’ hoort, in shock 

geraakt en dat u dan begint te trillen, maar hierbij dient opgemerkt dat het CGVS uw eerste verzoek reeds 

niet-ontvankelijk had verklaard daar u persoonlijk niet concreet aannemelijk had gemaakt dat de 

bescherming die u in Bulgarije verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat u een gegronde vrees in 

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kon doen gelden ten 

overstaan van Bulgarije. U en uw echtgenote hadden in het kader van jullie eerste verzoek reeds twee 

incidenten in Bulgarije aangehaald waarbij uw echtgenote werd aangeklampt door vreemde mannen en 

waarbij haar hoofddoek afgetrokken werd, maar dit werd door het CGVS onvoldoende zwaarwichtig 

geacht om te kunnen spreken van een vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Uit deze incidenten 

kan geen concrete afleiding worden gemaakt dat u, en bij uitbreiding uw familieleden, in geval van 

terugkeer naar Bulgarije gelijkaardige problemen, of erger, zouden kennen. Bovendien bleek uit de 

verklaringen van u en uw echtgenote dat jullie geen ernstige pogingen ondernomen hadden om hulp te 

zoeken voor jullie beweerde penibele situatie. Deze appreciatie werd ook bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest van 24 oktober 2019. Deze beslissing van de RvV heeft kracht 



  

 

 

RvV X en RvV X - Pagina 7 van 12 

van gewijsde. Het hoeft dan ook geen betoog dat uw bewering dat u in een toestand van shock geraakt 

als u het woord ‘Bulgarije hoort’, geen ander licht vermag te werpen op de eerdere appreciatie van de 

RvV. 

De door u neergelegde beslissing van het Bulgaarse staatsagentschap voor vluchtelingen onder de Raad 

van Ministers, dd. 09.12.2021 met bijhorende Nederlandse vertaling verwerpt geen ander licht op 

bovenstaande vaststellingen. 

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat het CGVS het derde verzoek van uw echtgenote eveneens 

nietontvankelijk verklaarde. 

 

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 niet schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e 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 met het volledig administratief dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar voornoemde 

Europese lidstaat (supra) waar hij/zij internationale bescherming heeft gekregen, het non-

refoulementbeginsel in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet schendt. Er 

bestaan daarentegen elementen waaruit blijkt dat een verwijdering of terugdrijving naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf (zie supra) het non-refoulementbeginsel zou kunnen schenden in 

het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Eerste verzoekende partij, wiens beroep bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV 273 263, is de 

echtgenote van tweede verzoekende partij, wiens beroep bij de Raad gekend is onder het rolnummer RvV 

273 262. Verzoekende partijen beroepen zich op dezelfde vluchtmotieven en de bestreden beslissingen 

die ten aanzien van hen werden genomen, zijn gebaseerd op dezelfde motieven. In beide verzoekschriften 

worden dezelfde middelen aangevoerd met een identiek betoog. Gelet op het voorgaande moeten beide 

zaken, omwille van hun onderlinge verknochtheid en met het oog op een goede rechtsbedeling, worden 

samengevoegd. 

 

3. Over de gegrondheid van de beroepen 

 

3.1. De verzoekschriften 

 

Verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de 

artikelen 48 tot en met 48/6 en van artikel 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet), van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de 

beginselen van behoorlijk bestuur zijnde het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 

van de materiële motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

Tevens voeren zij de schending aan van het vertrouwensbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Vooreerst bekritiseren verzoekende partijen het gegeven dat de bestreden beslissingen door de 

commissaris-generaal niet werden getroffen binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de 

verzoeken zoals bepaald in artikel 57/6, § 3, vierde lid van de Vreemdelingenwet. Er wordt in dit verband 

aangevoerd dat nergens wordt uiteengezet waarom de wettelijk vereiste termijn niet kon worden 
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gerespecteerd en dat naast artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet ook het vertrouwensbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel werden geschonden 

Verder voeren verzoekende partijen aan dat in de bestreden beslissingen niet wordt gemotiveerd waarom 

zij niet werden uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud. 

In de verzoekschriften wordt vervolgens ingegaan op de aangehaalde nieuwe elementen/feiten en 

aanvullende documenten. Verzoekende partijen menen dat de situatie thans fundamenteel verschillend 

is en wijzen erop dat zij een beslissing hebben overgemaakt van het Bulgaarse Staatsagentschap voor 

Vluchtelingen onder de Raad van Ministers, alsook een vertaling van dit document naar het Nederlands. 

Ze voeren aan dat in deze beslissing wordt bevestigd dat zij niet langer de vluchtelingenstatus hebben in 

Bulgarije, nadat zij aangaven door hun langdurig verblijf buiten Bulgarije dit statuut te willen beëindigen. 

De verzoekende partijen betogen aldus dat zij geen beroep meer kunnen doen op een 

beschermingsstatuut in Bulgarije zodat zich een onderzoek opdringt of zij bij een terugkeer naar Syrië een 

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

De stelling in de bestreden beslissingen dat verzoekende partijen "vrijwillig en moedwillig" afstand hebben 

gedaan van de verleende bescherming in Bulgarije - waarbij zij nochtans de effectiviteit van deze 

bescherming steeds betwist hebben – kan volgens verzoekende partijen geen afbreuk doen aan de 

onderzoeksverplichting van het CGVS. De beleidsmatige opmerkingen van het CGVS (met name dat 

hierin "méégaan" zou indruisen tegen het EU-acquis en "secundaire migratiestromen" zou 

teweegbrengen) kunnen hieraan evenmin afbreuk doen, aldus verzoekende partijen. 

Er wordt voorts betoogd dat bovendien geen wettelijke grondslag werd aangehaald om verzoekende 

partijen uit te sluiten van een beschermingsstatuut in België, waarop de bestreden beslissingen 

neerkomen, omdat zij afstand hebben gedaan van hun eerder verkregen statuut in Bulgarije (waarvan zij 

de effectiviteit steeds hebben betwist). 

Overigens betreft dit volgens verzoekende partijen geenszins het "omzeilen" van de "vigerende Belgische 

en Europese regelgeving", aangezien door verzoekende partijen op een rechtsgeldige manier toepassing 

is gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om (om een gemotiveerde manier) afstand te doen van het 

statuut in Bulgarije. Er wordt in dit verband aangevoerd dat dit zodoende een nieuw element betreft in het 

kader van een volgend verzoek tot internationale bescherming. Verder wordt nog aangehaald dat de 

beslissing van het Bulgaarse Staatsagentschap voor Vluchtelingen definitief is daar de mogelijkheid tot 

het aantekenen van beroep beperkt is tot een termijn van 14 dagen, zoals vermeld in de neergelegde 

beslissing van het Bulgaarse Staatsagentschap voor Vluchtelingen van 9 december 2021. 

Verzoekende partijen benadrukken derhalve de combinatie van de verschillende motieven die zij hebben 

aangehaald ter verantwoording van hun verzoek om internationale bescherming, waaruit blijkt dat de kans 

aanzienlijk groter is dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 Vreemdelingenwet of 

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet in aanmerking komen. 

 

3.2. Beoordeling  

 

3.2.1. 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 

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

aangevoerd argument in te gaan.  

 

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 



  

 

 

RvV X en RvV X - Pagina 9 van 12 

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 een 

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.” 

 

3.2.2. De bestreden beslissingen steunen 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 

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 
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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).  

 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het begrip “nieuwe elementen of feiten”, elementen 

of feiten omvat die zich hebben voorgedaan na de definitieve beëindiging van de procedure die betrekking 

had op het vorige beschermingsverzoek, alsook de elementen of feiten die reeds bestonden vóór de 

beëindiging van de procedure maar waarop de verzoeker zich niet heeft beroepen (HvJ 9 september 

2021, C-18/20, pt. 44). Het onderzoek of een volgend verzoek berust op nieuwe elementen of feiten in 

verband met de behandeling van de vraag of een verzoeker in aanmerking komt voor internationale 

bescherming, moet beperkt blijven tot de toetsing van het bestaan van elementen of feiten ter staving van 

dat verzoek die niet werden onderzocht in het kader van de op het vorige verzoek genomen beslissing en 

waarop die beslissing – die gezag van gewijsde heeft – niet kon worden gebaseerd (HvJ 9 september 

2021, C-18/20, pt. 42). De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over 

elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming 

werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk 

bepaalde termijn werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten 

worden beschouwd, tenzij een nieuw element of bevinding wordt voorgelegd dat/die van aard is om op 

zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het element of 

de bevinding waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen, of 

wanneer de verzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing. Dit neemt echter niet weg dat de Raad bij de beoordeling van een volgend verzoek 

om internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen 

die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een vorig verzoek om internationale 

bescherming zijn afgelegd. 

 

3.2.3. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

De eerste verzoeken om internationale bescherming van verzoekende partijen werden niet-ontvankelijk 

verklaard op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet omdat zij in Bulgarije over 

de vluchtelingenstatus beschikten en zij niet aantoonden dat de bescherming die hen in deze lidstaat werd 

verleend niet actueel of ontoereikend zou zijn. Het beroep tegen de beslissingen van 29 januari 2019 werd 

door de Raad verworpen op 24 oktober 2019 bij arrest nr. 227 969. 

 

De tweede beschermingsverzoeken van verzoekende partijen werden op 1 december 2020 niet-

ontvankelijk verklaard door het CGVS omdat zij geen nieuwe elementen of feiten aanbrachten die de kans 

op internationale bescherming aanzienlijk groter maakten. Bij arrest nr. 261 288 en bij arrest nr. 261 290 

van 28 september 2021 verwierp de Raad de beroepen ingediend tegen de beslissingen van 1 december 

2020. 

 

Op 3 januari 2022 dienen verzoekende partijen hun huidig (tweede) volgend verzoek in. Verzoekende 

partijen haalden hierbij, gevraagd naar nieuwe elementen, in hoofdorde aan dat zij afstand hebben gedaan 

van hun erkenning in Bulgarije.  

Ter staving van hun huidig derde verzoek leggen verzoekende partijen beslissingen neer van 8 december 

2021 waarin de aanvraag tot beëindiging van de hen verleende vluchtelingenstatus wordt ingewilligd door 

de Bulgaarse asielautoriteiten. 

 

De vraag rijst of verzoekende partijen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken 

dat de niet-ontvankelijkheid van het vorige verzoek niet relevant is geworden voor het volgende verzoek 

(EASO, “Practical Guide on Subsequent Applications”, EASO Practical Guide Series, december 2021, p. 

39). 

 

De Raad herinnert eraan dat wanneer een verzoekende partij reeds een internationale 

beschermingsstatus heeft verkregen in een andere EU-lidstaat, waaronder Bulgarije, er wordt vermoed 

dat zij geen nood heeft aan internationale bescherming in België, precies omdat zij reeds internationale 
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bescherming geniet in een ander land. Het wederzijds vertrouwensbeginsel vereist immers dat België, 

behoudens uitzonderlijke omstandigheden, ervan uitgaat dat onder meer Bulgarije en alle andere lidstaten 

het Unierecht en met name de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen. Bijgevolg moet in het 

kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden aangenomen dat de behandeling van 

personen die internationale bescherming genieten in elke EU-lidstaat in overeenstemming is met de 

vereisten van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1 en 4, 

met het Vluchtelingenverdrag en met het EVRM (HvJ 19 maart 2019, gevoegde zaken C-297/17, C-

318/17, C-319/17 en C-438/17, Ibrahim e.a., pt. 83-85 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

Waar een vorig verzoek werd afgewezen omdat een andere lidstaat reeds een internationale 

beschermingsstatus heeft verleend, moeten de nieuwe elementen of feiten, gelet op wat voorafgaat, aldus 

verband houden met de situatie van verzoekende partij in de lidstaat die reeds internationale bescherming 

heeft verleend en die de verdere toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

op verzoekers specifieke omstandigheden verhinderen. 

Voorbeelden van dergelijke nieuwe elementen zijn situaties waar de lidstaat bijvoorbeeld de internationale 

bescherming heeft ingetrokken, beëindigd of geweigerd te verlengen bij een definitieve beslissing, of waar 

de verzoeker wordt geconfronteerd met moeilijke persoonlijke omstandigheden die zijn te wijten aan zijn 

bijzondere kwetsbaarheid en/of de ontoereikende levensomstandigheden van de begunstigden van 

internationale bescherming die neerkomen op een onmenselijke of vernederende behandeling (EASO, 

“Practical Guide on Subsequent Applications”, EASO Practical Guide Series, december 2021, p. 39). 

 

De Raad dient in casu vast te stellen dat niet wordt betwist dat de aanvraag van verzoekende partijen tot 

beëindiging van de hen verleende vluchtelingenstatus werd ingewilligd door de Bulgaarse asielautoriteiten 

op 8 december 2021.  

 

Uit de vertaling van de neergelegde originele documenten, waarvan de authenticiteit niet wordt betwist 

door verwerende partij, blijkt dat door het “Staatsagentschap voor Vluchtelingen onder de Raad van 

Ministers” bij beslissingen van 8 december 2021 met nrs. 4677 en 4678 de toegekende 

vluchtelingenstatus aan beide verzoekende partijen (en de minderjarige kinderen) werd beëindigd (zie 

administratief dossier, groene map met documenten). 

 

Daargelaten de terechte overwegingen in de bestreden beslissingen dat verzoekende partijen vrijwillig 

afstand hebben gedaan van de hen in Bulgarije verleende internationale beschermingsstatus, hetgeen 

haaks staat op de gegrondheid of ernst van de nood aan internationale bescherming die zij beweren te 

hebben, kan in de huidige stand van zaken niet zonder meer geoordeeld worden dat verzoekende partijen 

thans (nog steeds) een internationale beschermingssatus genieten in Bulgarije. De motivering in de 

bestreden beslissingen dat verzoekende partijen niet genoegzaam aantonen dat zij  zich niet terug tot de 

Bulgaarse instanties kunnen of zelfs moeten wenden om de mogelijkheden of middelen die hen daar ter 

beschikking staan uit te putten voor zover zij van oordeel zijn dat zij actueel nog steeds een nood aan 

internationale bescherming kunnen doen gelden temeer géén redenen worden aangereikt die een 

valabele verschoningsgrond zouden kunnen vormen voor het vrijwillig opgeven van de internationale 

bescherming die hen voorheen in Bulgarije verleend werd teneinde een nieuw verzoek in België in te 

dienen, kan de voorgaande vaststelling dat de vluchtelingenstatus van verzoekende partijen werd 

beëindigd in Bulgarije niet in een ander daglicht plaatsen. In de verzoekschriften wordt er overigens op 

gewezen dat de beslissingen van het Bulgaarse Staatsagentschap definitief zijn nu hiertegen geen beroep 

werd ingediend.  

 

 

Deze nieuwe documenten/elementen werpen dan ook een ander licht op de beoordeling van de 

ontvankelijkheid van het tweede volgend verzoek om internationale bescherming van verzoekende 

partijen.  

In deze context brengt de Raad in herinnering dat het volstaat dat, in het licht van artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet, deze elementen/documenten de kans aanzienlijk groter maken dat het derde verzoek 

om internationale bescherming van verzoekende partijen ontvankelijk wordt verklaard.  

 

In het licht van hetgeen voorafgaat, dienen deze elementen mee in overweging te worden genomen en 

nopen zij tot een verder en grondig onderzoek. 

 

Gezien de Raad in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het hem aldus aan 

essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. 
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Bijgevolg dienen de bestreden beslissingen overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 3°, van de 

Vreemdelingenwet te worden vernietigd. 

 

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in de verzoekschriften aangevoerde grieven niet 

verder te onderzoeken. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers RvV X en RvV X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De beslissingen genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

22 maart 2022 worden vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De zaken worden 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 

 

 


