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nr. 78 877 van 6 april 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 24 februari 2012

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

staatlozen van 25 januari 2012.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 19 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Zoals ik hiertoe gemachtigd ben door artikel 57/10 van de Vreemdelingenwet, weiger ik u

de hoedanigheid van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. U hebt namelijk

geen gevolg gegeven aan mijn aangetekend schrijven dat op 16 december 2011 naar uw gekozen

woonplaats werd gestuurd en dat u verzocht om schriftelijk inlichtingen te geven betreffende uw

asielproblemen, en u hebt mij geen geldige reden meegedeeld ter rechtvaardiging van het nalaten

schriftelijke inlichtingen te geven binnen een termijn van 1 maand na het opsturen van het aangetekend

schrijven. Zo maakt u het mij onmogelijk te oordelen of er, wat u betreft, sprake is van een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of van een reëel risico op

ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming. Bovendien

geeft uw gedrag blijk van een gebrek aan medewerking in de asielprocedure, wat onverenigbaar is met

het bestaan, wat u betreft, van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van voormeld Verdrag of
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van een reëel risico op ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire

bescherming, en met de plicht van de asielzoeker om zijn medewerking te verlenen aan de overheid die

over zijn verzoek moet beslissen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op een schending van de motiveringsplicht zoals

vereist door artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en door de

wet Motivering Bestuurshandelingen, een schending van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur, o.a. het materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, een

manifeste appreciatiefout, een schending van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève van 28 juli

1951, een schending van artikel 57/10 van de vreemdelingenwet en een schending van de rechten van

verdediging.

Volgens de verzoekende partij heeft het CGVS verzoekster geen eerlijke kans gegeven om n.a.v. een

mondeling gehoor haar asielrelaas te komen toelichten. Dezelfde ziekte die verzoekster verhinderde om

in te gaan op de uitnodiging om gehoord te worden, vormde ook in casu een overmachtssituatie die

verzoekster verhinderde om tijdig schriftelijke inlichtingen te verstrekken op de haar gestelde vragen in

het schrijven van het CGVS d.d. 15 december 2011. Verzoekster hoopt dat hiervoor begrip kan worden

opgebracht.

De verzoekende partij klaagt de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

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

evenals de schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477;

RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

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

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

Artikel 57/10 van de vreemdelingenwet vereist geen overmacht maar een geldige reden. Verzoekster

stelt dat zij door een overmachtssituatie verhinderd was om tijdig schriftelijke inlichtingen te verstrekken

in antwoord op de vraag van de commissaris-generaal.

Terecht stelt verweerder dat verzoekster thans als reden aanvoert dat zij omwille van medische redenen

verhinderd was om schriftelijke inlichtingen te verstrekken. Dit kan echter niet aanvaard worden als

geldige reden om niet te antwoorden op het verzoek om inlichtingen, nu uit het als bijlage bij het

verzoekschrift gevoegde medische attest (dat zich eveneens in het administratief dossier bevindt) blijkt

dat verzoekster haar bezigheden kon hervatten op 14 december 2011 voor 100%. De verzoekende

partij voert geen begin van bewijs aan waaruit zou kunnen blijken dat verzoekster gedurende de

volledige maand na het ontvangen van het verzoek om inlichtingen onmogelijk kon antwoorden op dit

verzoek. De verzoekende partij duidt de beweerde overmachtssituatie niet nader. Zij beperkt zich tot de

loutere mededeling dat het gaat om “diezelfde ziekte die verzoekster eerder reeds had verhinderd om in
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te gaan op de uitnodiging om gehoord te worden”, zonder uiteen te zetten hoe deze (niet nader

gespecificeerde) ziekte het haar onmogelijk maakte de vragen van het CGVS uit het verzoek om

inlichtingen te beantwoorden of dit door een derde te laten doen, of zelfs maar aan het CGVS te laten

weten dat haar ziekte haar nog steeds parten speelde en zij om die reden niet kon antwoorden.

De Raad besluit dat de commissaris-generaal, op grond van artikel 57/10 van de vreemdelingenwet, de

bestreden beslissing kon nemen, vermits de vraag om inlichtingen correct is verstuurd naar de

woonplaats van verzoekster en zij er geen gevolg aan gegeven heeft en ook niet binnen de maand na

de verzending, hiervoor een geldige reden gegeven heeft en zij geen overmacht bewijst. Zowel de

weigering van de vluchtelingenstatus als de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werden

dan ook afdoende gemotiveerd. Na de vaststelling van de correcte toepassing van artikel 57/10 van de

vreemdelingenwet dient niet op de inhoudelijke elementen van de asielaanvraag te worden ingegaan

(RvS 7 mei 2008, nr. 2690 (c)).

Artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “De

commissaris-generaal of zijn gemachtigde roept de asielzoeker minstens eenmaal op voor gehoor”. De

commissaris-generaal is dus niet verplicht om verzoeker meerdere malen op te roepen. De

commissaris-generaal heeft het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden.

Verzoekster klaagt de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het redelijkheidsbeginsel is enkel

dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de inhoud

van de beslissing (RvS, nr. 82.301, 20 september 1999; RvS nr. 65.919, 18 april 1997). De schending

van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing niet in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Het middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes april tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


