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nr. 115 900 van 18 december 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2013

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

staatlozen van 24 juli 2013.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 september 2013 met

refertenummer X

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2013 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 8 november 2013.

Gelet op de beschikking van 2 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 december 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor

de verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. 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: de 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:

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werden geweigerd omdat hij geen gevolg heeft gegeven aan het naar zijn
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woonplaats gestuurde aangetekend schrijven waarin hij werd opgeroepen voor een gehoor op het

Commissariaat-generaal, en hij binnen een termijn van 15 dagen na de in de oproeping vastgestelde

datum voor gehoor geen geldige reden heeft meegedeeld ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid.

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 57/10 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), dat luidt als volgt: “De erkenning of de bevestiging van de

vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus kan worden geweigerd aan

de vreemdeling die niet voldoet aan de verplichting om in België woonplaats te kiezen of wanneer de

vreemdeling zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum en hiervoor binnen de vijftien

dagen na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft of wanneer de vreemdeling geen

gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen binnen de maand na de verzending van dit verzoek en

hiervoor geen geldige reden opgeeft.”

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 26 februari 2013 in het kader van zijn asielprocedure

woonplaats koos op het volgende adres: “PAULING HUIZEN, 70 9000 GENT” (administratief dossier,

stuk 9, verandering of bevestiging van gekozen woonplaats, nieuw adres). Uit de stukken van het

administratief dossier blijkt verder dat het Commissariaat-generaal verzoeker bij aangetekend schrijven

van 11 juni 2013, verzonden naar voormelde door hem gekozen woonplaats, heeft uitgenodigd om op 4

juli 2013 de motieven van zijn asielaanvraag te komen verduidelijken (administratief dossier, stuk 7). De

aangetekende zending keerde op 2 juli 2013 terug naar het Commissariaat-generaal met de melding:

“niet afgehaald”.

Uit de verweernota en de gegevens in het administratief dossier blijkt dat het Commissariaat-generaal op

2 juli 2013 bij gewone brief een oproeping voor het gehoor naar verzoekers effectieve adres,

Brugsesteenweg 98/A000 te 9000 Gent, stuurde alwaar verzoeker blijkens het als bijlage aan zijn

verzoekschrift gevoegde document d.d. 28 juni 2013 van de stad Gent, Departement Bevolking en

Welzijn, Dienst Burgerzaken, sinds 14 mei 2013 is ingeschreven.

Verzoeker meldde zich niet aan op de in de oproeping voorziene datum. Op 9 juli 2013 bracht hij het

Commissariaat-generaal er schriftelijk van op de hoogte -een kopie van dit schrijven werd door verzoeker

als bijlage aan het verzoekschrift gevoegd- dat hij de oproepingsbrief pas de dag van het gehoor zelf, 4

juli 2013 dus, had gevonden waardoor het te laat was om zich nog naar het Commissariaat-generaal te

begeven. In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat verzoekers uitleg, welke hij thans in zijn

verzoekschrift herhaalt, niet als een geldige reden van overmacht kan worden beschouwd, aangezien

reeds op 11 juni 2013 een aangetekend schrijven met een oproeping voor gehoor naar de door hem

gekozen woonplaats werd gestuurd, maar hij dit poststuk nooit heeft opgehaald. Verzoeker brengt geen

overtuigende verklaring aan voor het feit dat hij de aangetekende zending nooit heeft afgehaald en toont

bijgevolg niet aan dat dit buiten zijn wil gebeurde en onmogelijk kon worden voorzien of vermeden zodat

een overmachtssituatie niet aanvaard kan worden, temeer hij geen enkele verklaring geeft waarom hij,

die sinds 14 mei 2013 ingeschreven was op een ander adres, nooit een wijziging woonplaatskeuze

aangetekend heeft toegestuurd aan het Commissariaat-generaal.

Waar verzoeker thans in zijn verzoekschrift, verwijzende naar het als bijlage aan zijn verzoekschrift

gevoegde document van de stad Gent van 28 juni 2013 en de gewone brief van 2 juli 2013 waarin hij

nogmaals werd opgeroepen voor het gehoor op 4 juli 2013, nadat was vastgesteld dat hij de eerder

verzonden aangetekende brief van 11 juni 2013 niet had afgehaald, oppert dat “de oproeping voor

gehoor pas door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen” hem “op 2 juli 2013

werd overgemaakt naar” zijn “adres te 9000 Gent, Brugsesteenweg 98/A!!! (…), terwijl het gehoor reeds

op 4 juli 2013 zou plaatsvinden” en “dan ook niet kan gesteld worden dat” hij “blijk heeft van een gebrek

aan medewerking in de asielprocedure”, wijst de Raad er opnieuw op dat hij op 26 februari 2013 in het

kader van zijn asielprocedure woonplaats koos op het adres “PAULING HUIZEN, 70 9000 GENT”, en de

aangetekende oproepingsbrief voor het gehoor aldus correct naar dit adres werd gezonden en hij geen

valabele uitleg geeft of overmacht aantoont waarom hij zijn woonplaatskeuze niet wijzigde. Nergens uit

het administratief dossier blijkt en verzoeker zelf toont dit op generlei wijze aan, noch maakt hij dit

enigszins aannemelijk, dat na 26 februari 2013 een wijziging van gekozen woonplaats werd gedaan, laat

staan aan het Commissariaat-generaal medegedeeld.

Verzoeker werd aldus bij toepassing van artikel 57/8 van de vreemdelingenwet op correcte wijze

opgeroepen op de laatste door hem gekozen woonplaats. Zijn stelling dat hij pas bij brief d.d. 2 juli 2013

(voor het eerst) werd opgeroepen voor het gehoor op het Commissariaat-generaal op 4 juli 2013, is niet

correct en vormt dan ook geenszins een geldige reden voor het zich niet aanmelden op dat gehoor.
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Aangezien verzoeker zonder geldige reden geen gevolg heeft gegeven aan de oproeping, heeft de

commissaris-generaal op grond van artikel 57/10 van de vreemdelingenwet correct besloten tot de

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Na de vaststelling van

de correcte toepassing van voormelde bepaling van de vreemdelingenwet dient niet op de inhoudelijke

elementen van de asielaanvraag te worden ingegaan (RvS 7 mei 2008, nr. 2690 (c)).

Het voorgaande volstaat om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te onderzoeken,

omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid van de

asielaanvraag kan leiden.

Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar

Pakistan.”

1.2. 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 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.

1.3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

1.3.2. 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.”

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 5

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State (RvS 16 juni

1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende noch vertegenwoordigde verwerende partij

worden aangenomen dat er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar dat de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is op dat

vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt dat de

vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49).

1.4.1. In casu blijkt uit de bespreking hieronder dat aan de grondvoorwaarden niet is voldaan, omdat

verzoekende partij niet aantoont dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar

Pakistan.

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

beschikking van 29 oktober 2013, stelt verzoekende partij zich te gedragen naar de wijsheid van de

Raad. Volledigheidshalve merkt verzoekende partij op dat haar geen gebrek aan medewerking kan

worden verweten, vermits zij onmiddellijk reageerde op het ogenblik dat zij effectief op de hoogte werd

gebracht van de oproeping tot gehoor.

Met betrekking tot verzoekende partij haar betoog dat haar geen gebrek aan medewerking kan worden

verweten, aangezien zij onmiddellijk reageerde op het ogenblik dat zij effectief op de hoogte werd

gebracht van de oproeping tot gehoor, gaat verzoekende partij geheel voorbij aan de grond in de

beschikking dat zij op 26 februari 2013 in het kader van haar asielprocedure woonplaats koos op het

volgende adres: “PAULING HUIZEN, 70 9000 GENT”. Ofschoon zij (blijkens een door haar aangebracht
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document van de stad Gent, Departement Bevolking en Welzijn, Dienst Burgerzaken) sinds midden mei

2013 op een ander adres is ingeschreven, blijkt nergens uit het dossier en toont zij op generlei wijze aan,

dat zij in het kader van haar asielprocedure na 26 februari 2013 ooit een wijziging van gekozen

woonplaats heeft gedaan aan het Commissariaat-generaal. Zij werd bij toepassing van artikel 57/8 van

de vreemdelingenwet op correcte wijze opgeroepen op voormelde laatste door haar gekozen woonplaats.

Zij heeft geen gevolg gegeven aan de naar haar woonplaats gestuurde oproepingsbrief voor een gehoor

op het Commissariaat-generaal zodat op grond van artikel 57/10 van de vreemdelingenwet terecht en

correct werd besloten tot de weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. De Raad benadrukt dat ofschoon verzoekende partij sinds 14 mei 2013

ingeschreven is op een ander adres, zij nooit een wijziging woonplaatskeuze aangetekend heeft

toegestuurd aan het Commissariaat-generaal, en zij voor dit nalaten geen verklaring geeft. Haar stelling

dat haar geen gebrek aan medewerking kan worden verweten, gaat derhalve niet op.

Nu verzoekende partij daarnaast en voor het overige stelt zich te gedragen naar de wijsheid van de

Raad, zonder daadwerkelijk opmerkingen aangaande de in de beschikking van 29 oktober 2013

opgenomen grond te formuleren, dient erop gewezen, dat zij hierbij dan ook in het geheel niet ingaat op

voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Derhalve dient te worden aangenomen dat zij deze

grond tot verwerping niet betwist.

1.5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.

Bijgevolg toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar

Pakistan.

1.6. Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


