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nr. 216 039 van 30 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE DECKER

Pr. Jos. Charlottelaan 71

9100 SINT-NIKLAAS

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2018

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

staatlozen van 13 augustus 2018.

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 26 november 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 10 december 2018.

Gelet op de beschikking van 17 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 januari 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE DECKER.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 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) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing “niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming

in een andere EU lidstaat)” genomen door de commissaris generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen.
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De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 57/6 §3, eerste lid, 3° 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), dat voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om

internationale bescherming van een vreemdeling die al dergelijke bescherming heeft gekregen in een

andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij hij elementen naar voren

brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de bescherming die reeds werd toegekend.

2. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 27 januari 2017 de vluchtelingenstatus verkregen

heeft in Griekenland en hij er over een verblijfstitel beschikt geldig tot 1 februari 2020. Deze vaststelling

wordt door verzoeker niet betwist.

In de bestreden beslissing wordt op duidelijke en omstandige wijze gemotiveerd dat verzoeker

persoonlijk niet concreet aannemelijk heeft gemaakt dat de bescherming die hem in Griekenland

verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat hij een gegronde vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of

een reëel risico op ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland.

3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij geen valabele argumenten aanvoert die de

gedane vaststellingen van de commissaris-generaal ontkrachten of weerleggen.

Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk verklaard heeft dat hij in Griekenland werd mishandeld door de

Griekse politie en dat hij er gedwongen werd om asiel aan te vragen. Uit verzoekers verklaringen blijkt

evenwel dat dit gebeurde in de context van een illegale grensoversteek. Het was immers verzoekers

bedoeling naar West-Europa door te reizen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6-7). In een

dergelijke context is het mogelijk dat verzoeker met een zekere mate van hardhandigheid werd

aangepakt, maar gezien de zeer specifieke en ongetwijfeld chaotische omstandigheden waarin dit

gebeurde, kan niet worden gesteld dat de Griekse ordediensten verzoeker steeds op die manier zouden

aanpakken, zeker niet na het bekomen van een legaal verblijf. Dit alles is dan ook onvoldoende

zwaarwichtig om te kunnen spreken van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoeker

verklaarde tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal overigens expliciet na het ontvangen van

zijn status geen problemen meer te hebben gekend met de Griekse autoriteiten (ibid., p. 8). Verzoeker

vreest wel dat hij bij terugkeer naar Griekenland problemen zal hebben omdat hij met een vals paspoort

gereisd heeft, doch dit is louter een assumptie die verzoeker op geen enkele wijze kan staven.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing erop gewezen dar deze vrees niet kadert in een gegronde

vrees voor vervolging in het kader van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker in diens beroep refereert naar een rapport over Griekenland waarin gewag gemaakt

wordt van mishandeling van migranten door de Griekse politie- en veiligheidsdiensten, dient te worden

opgemerkt dat de loutere verwijzing naar en neerlegging van een dergelijk stuk van algemene aard an

sich geen afdoende indicatie vormt van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of voor het

lijden van ernstige schade. Zulk een risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft

hier in gebreke.

Voor het overige komt verzoeker niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het

tegenspreken en bekritiseren van de bevindingen van de commissaris-generaal, waarmee hij echter de

pertinente motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt noch ontkracht.

4. Gelet op het voorgaande lijkt verzoeker geen elementen naar voren te brengen waaruit blijkt dat hij

zich niet langer kan beroepen op de bescherming die reeds werd toegekend in Griekenland.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop
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in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, §2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 26 november 2018, voert verzoekende partij aan dat zij heel veel meegemaakt in

Griekenland. Zij licht toe dat zij gedwongen werd om een asielaanvraag in te dienen en vrees dient te

koesteren van zowel de smokkelaars als de Griekse overheid die hem in het verleden verschillende

keren de toegang heeft ontzegt. Verzoekende partij wijst erop dat zij haar slechte ervaringen kan

aantonen aan de hand van een verklaring van haar Griekse advocaat en vraagt daarom uitstel.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die afbreuk doen aan

de in de beschikking van 26 november 2018 opgenomen grond. Verzoekende partij beperkt zich immers

louter tot het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, zonder dat zij daadwerkelijk haar

opmerkingen aangaande de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen en de in voornoemde

beschikking opgenomen grond formuleert.

Wat betreft de slechte ervaringen van verzoekende partij, kan verwezen worden naar hetgeen de Raad

dienaangaande in voormelde beschikking heeft uiteengezet: “Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk

verklaard heeft dat hij in Griekenland werd mishandeld door de Griekse politie en dat hij er gedwongen

werd om asiel aan te vragen. Uit verzoekers verklaringen blijkt evenwel dat dit gebeurde in de context

van een illegale grensoversteek. Het was immers verzoekers bedoeling naar West-Europa door te

reizen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6-7). In een dergelijke context is het mogelijk dat

verzoeker met een zekere mate van hardhandigheid werd aangepakt, maar gezien de zeer specifieke

en ongetwijfeld chaotische omstandigheden waarin dit gebeurde, kan niet worden gesteld dat de

Griekse ordediensten verzoeker steeds op die manier zouden aanpakken, zeker niet na het bekomen

van een legaal verblijf. Dit alles is dan ook onvoldoende zwaarwichtig om te kunnen spreken van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals voorzien in

de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoeker verklaarde tijdens zijn gehoor op het

Commissariaat-generaal overigens expliciet na het ontvangen van zijn status geen problemen meer te

hebben gekend met de Griekse autoriteiten (ibid., p. 8). Verzoeker vreest wel dat hij bij terugkeer naar

Griekenland problemen zal hebben omdat hij met een vals paspoort gereisd heeft, doch dit is louter een

assumptie die verzoeker op geen enkele wijze kan staven. Bovendien wordt in de bestreden beslissing

erop gewezen dar deze vrees niet kadert in een gegronde vrees voor vervolging in het kader van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Met haar verweer dat zij haar slechte ervaringen kan aantonen aan de hand van een verklaring van haar

Griekse advocaat, brengt zij geen concrete elementen noch dwingende argumenten bij die voorgaande

overwegingen in een ander daglicht stellen. De Raad wijst er nog op dat verzoekende partij een verzoek

om internationale bescherming indiende op 1 maart 2018 en de bestreden beslissing van augustus

2018, zodat zij, indien zij dit wenste, voldoende tijd had om een attest van haar Griekse advocaat te

voorzien. De Raad is dan ook van oordeel dat de zaak niet kan worden uitgesteld.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


