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nr. 135 294 van 17 december 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2014

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

staatlozen van 10 oktober 2014.

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 13 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, heeft op 8 februari 2013 een eerste

asielaanvraag ingediend. Op 5 september 2014 heeft verzoekster zich voor de tweede keer vluchteling

verklaard.

1.2. Op 10 oktober 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

1.3. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Guinees staatsburger van Peulse afkomst. U bent geboren en

getogen in Conakry. Op 6 februari 2013 hebt u uw herkomstland verlaten. Twee dagen later kwam u in

België aan en vroeg u asiel aan. U verklaarde dat uw echtgenoot politiek actief was. Hij zou

vergaderingen van oppositiepartij UFDG (Union des Forces Democratiques de Guinee) bij u thuis

organiseren en deelnemen aan manifestaties. Hierdoor, en door zijn Peulse afkomst, zou hij problemen

hebben gekregen met militairen. Uw man werd gearresteerd en ten onrechte beschuldigd van

wapenbezit. Later zou u door militairen verkracht zijn omdat u weigerde een document te ondertekenen

waarin verklaard werd dat de wapens van uw man waren. Dat zette u ertoe aan te vluchten.

Op 26 augustus 2013 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Uw verklaringen over de partijvergaderingen in uw huis waren niet geloofwaardig.

Ook uw verklaringen over de arrestaties en de beschuldiging van het wapenbezit en de verkrachting

waren niet geloofwaardig. De veiligheidssituatie in Guinee noopte niet tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. De Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) bevestigde op 15 januari 2014 de beslissing van het CGVS.

Zonder te zijn teruggekeerd naar Guinee vroeg u op 5 september 2014 een tweede keer asiel aan. U

verklaart dat uw problemen in Guinee nog steeds actueel zijn. Ter ondersteuning van uw nieuwe

asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een brief (document 1) en een USB-stick (document 2)

van uw advocaat over de actuele situatie van UFDG-leden in Guinee, een attest van UFDG - Fédération

Belgique over uw activiteiten voor deze organisatie (document 3), een attest van UFDG – Guinée over

de activiteiten van uw man en over uw sympathie voor deze partij (document 4), een attest van OGDH

(Organisation Guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen) over de arrestatie van uw

man (document 5), en een enveloppe van DHL (document 6) waarin de documenten 3, 4 en 5 naar u

zouden opgestuurd zijn.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, moet vastgesteld worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

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

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

U baseert uw huidige asielaanvraag volledig op de motieven die u naar aanleiding van uw eerste

aanvraag hebt uiteengezet. Hier moet benadrukt worden dat deze asielaanvraag door het CGVS werd

afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd

werd. De door u aangehaalde feiten worden dus geenszins als bewezen beschouwd. Deze beslissing

en beoordeling werden door de RVV bevestigd. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer

met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover

er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel

57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale

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

voorhanden.

U legt wel documenten neer waarmee u de echtheid en de actualiteit van de door u ingeroepen

problemen wil aantonen. Wat betreft de brief van uw advocaat, moet gesteld worden dat deze slechts

handelt over de andere documenten die u neerlegt, over uw activiteiten voor UFDG in België en over de

situatie van UFDG-leden in Guinee. Hieronder zal blijken dat geen van deze elementen de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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.

Wat betreft de USB-stick die u neerlegt, moet gesteld worden dat de bewijswaarde van de zaken die er

op opgeslagen zijn, ernstig aangetast wordt door het feit dat u niet weet wat er op de stick staat. U

verklaart dat u de stick niet bekeken hebt (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), punt 17). Dat u

niet de nodige interesse toont om deze door u neergelegde USB-stick te bekijken om u van de inhoud te

vergewissen, doet afbreuk aan de bewijswaarde ervan. Hetzelfde moet overigens gesteld worden over

documenten 4, 5 en 6, waarover u eveneens verklaart dat u niet hebt gelezen wat er in staat, hoewel u

wel in de mogelijkheid daartoe was. U verklaart simpelweg de enveloppe waarin deze documenten u

toegestuurd werden niet eerder te hebben opengemaakt (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, punt

17).
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Wat er ook van zij, de inhoud van de USB-stick (videobeelden over de situatie van UFDG in Guinee en

over de moord op een UFDG-lid in Guinee), maakt de kans niet groter dat u in aanmerking komt voor

erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming. Immers, lidmaatschap van UFDG is an Sich

onvoldoende om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een

reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in zin van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, en die aan uw administratief dossier is toegevoegd, blijkt

immers dat de politieke oppositiepartijen in Guinee de vrijheid hebben om te vergaderen en hun mening

te uiten. Ze vormen allianties, en sommige oppositiepartijen hebben een website. De oppositie wordt

vertegenwoordigd in de CENI (Commission électorale nationale indépendante) en onderhandelen met

de regering. De oppositiepartijen hebben verschillende gemeenschappelijke acties, zoals manifestaties,

gevoerd naar aanleiding van onenigheden over de verkiezingen die nog georganiseerd moesten worden

(en die intussen op 28 september 2013 plaatsgevonden hebben). Sommige manifestaties verliepen

zonder incidenten, andere werden met harde hand door de regering de kop in gedrukt. De meerderheid

van de geraadpleegde bronnen bevestigt inderdaad dat er geweld tegen de manifestanten van de

oppositie werd gebruikt tijdens bepaalde evenementen of manifestaties. De oppositiepartijen en de

huidige regering trachten elk de verantwoordelijkheid voor dit geweld op de andere af te schuiven,

andere bronnen stellen dan weer dat mensen die op geen enkele manier politiek geëngageerd zijn aan

de basis liggen van het geweld. Verschillende bronnen vermelden dat het loutere feit deel uit te maken

of sympathisant te zijn van UFDG geen aanleiding vormt voor vervolging.

Wat betreft de moord op een UFDG-lid in september 2014, moet eerst en vooral benadrukt worden dat

er wel geruchten gaan dat het een politieke moord zou zijn, maar dat dit niet zeker is. Bovendien betreft

het hier een vooraanstaand en bekend lid van de UFDG, namelijk de voorzitter van de ‘section motard’,

een functie en positie die niet te vergelijken is met de uwe, te meer gezien u pas in België lid zou zijn

geworden van UFDG.

Wat betreft document 3, een attest waarin bevestigd wordt dat u lid bent van de Belgische federatie van

UFDG, moet gesteld worden dat het feit dat u zich in België aangesloten zou hebben bij deze partij niet

betwist wordt. Hierboven werd reeds geargumenteerd dat een lidmaatschap van UFDG niet volstaat om

een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in uwen hoofde aannemelijk te maken.

Bovendien wordt de bewijswaarde van het document voor uw asielaanvraag wordt ernstig aangetast

doordat erin gesteld wordt dat u in Guinee reeds ‘zeer actief’ was voor UFDG, terwijl u zelf in uw eerste

asielaanvraag beweerde in Guinee geen lid te zijn geweest van UFDG en enkel eten zou hebben

gemaakt voor de personen die in uw huis naar uw man kwamen voor partijvergaderingen (gehoor CGVS

eerste asielaanvraag, p. 20-22), vergaderingen waarvan de geloofwaardigheid overigens betwijfeld werd

(zie beslissing CGVS eerste asielaanvraag). De bewijswaarde van dit document wordt nog verder

verminderd doordat het is afgegeven door Balde Souleymane, terwijl uit de informatie die op het

CGVS beschikbaar is en die aan uw administratief dossier is toegevoegd, blijkt dat sinds 23 mei 2013

Siradiou Diallo, lid van het nationaal uitvoerend bureau en nationaal secretaris belast met de

internationale betrekkingen, de enige is die bevoegd is om attesten af te leveren op naam van UFDG -

België.

Wat betreft documenten 4 en 5, een attest van UFDG Guinee en een attest van OGHD, moet opnieuw

benadrukt worden dat de bewijswaarde van deze documenten sterk aangetast wordt doordat u niet eens

weet wat er in deze document staat en dat u niet weet waar de letters OGHD voor staan (verklaring

DVZ, punt 17). Bovendien is de inhoud van beide documenten een herhaling van de verklaringen die u

aflegde in het kader van uw eerste asielaanvraag, die ongeloofwaardig bevonden werden door het

CGVS. Het feit dat een attest van UFDG en van OGDH neerlegt met dezelfde beweringen, verandert

niets aan deze vaststelling van het CGVS, temeer daar uit uw verklaringen blijkt dat u om ‘bewijzen’ uit

Guinee hebt gevraagd en dat u dat pas deed nadat in uw eerste asielaanvraag een negatieve beslissing

genomen werd (verklaringen DVZ, punt 17). Dat laatste wijst erop dat u deze documenten louter hebt

aangevraagd met het oog op uw nieuwe asielaanvraag, waardoor de stukken opnieuw aan bewijskracht

moeten inboeten.

Document 6, een ander attest van UFDG Guinee, stelt enkel dat uw echtgenoot lid is van deze partij.

Dat wordt in deze niet betwist. Het attest kan echter niets veranderen aan de vaststellingen die in uw

eerste asielaanvraag gedaan werden, namelijk dat uw verklaringen over de partijvergaderingen niet

geloofwaardig waren en dat de door u beweerde problemen van uw man en van uzelf ook niet

geloofwaardig waren.

De enveloppe van DHL kan enkel ondersteuning bieden voor uw verklaring dat u post uit Guinee hebt

ontvangen. Dat wordt niet betwist in deze. De enveloppe geeft evenwel geen informatie over de aard

van de verstuurde documenten, noch over de authenticiteit of de correctheid ervan.

Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie en

van artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet, werd onderzocht of u op basis van de huidige
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situatie in Guinee een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet loopt en u op die

basis in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

In verband met de algemene veiligheidssituatie in uw land zijn de verschillende geraadpleegde

informatiebronnen het erover eens dat Guinee eind 2012 en in de loop van 2013 werd geconfronteerd

met interne spanningen, op zichzelf staande en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare

daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk mensenrechtenschendingen naar

aanleiding van politieke betogingen. Er waren spanningen tussen de regering en de meeste politieke

oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen. Deze verkiezingen verliepen rustig

op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke incidenten meer gemeld. De volledige

resultaten zijn definitief, de nieuwe regering is gevormd en de oppositie zetelt in het parlement.

Artikel 48/4 §2C van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat ernstige bedreigingen van het leven

of van de persoon van een burger, wegens willekeurig geweld in het kader van een gewapend

binnenlands of internationaal conflict, beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die

aanleiding kan geven tot de toekenning van de subsidiaire-beschermingsstatus. Geen enkele

geraadpleegde bron vermeldt het bestaan van een gewapend conflict. Uit diezelfde informatie blijkt

bovendien dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een situatie van willekeurig geweld en dat er geen

gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al deze elementen dient bijgevolg te worden

geconcludeerd dat de situatie in Guinee op dit ogenblik niet valt onder het toepassingsgebied van artikel

48/4, §2 (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie", oktober 2013 +

addendum).

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

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

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag

niet in overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

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

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in

samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie en de artikelen 23 en 39 van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005

betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van
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de vluchtelingenstatus, de artikelen 3 en 8 van het EVRM, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 48/3, 48/4,

57/6/2 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de zorgvuldigheidsverplichting,

en het principe van machtsoverschrijding, geeft verzoekster een theoretische uiteenzetting, vergelijkt zij

het oude en nieuwe artikel 57/6/2, en argumenteert zij dat de commissaris-generaal niet op een “met

redenen omklede wijze” oordeelt dat een terugkeerbesluit al dan niet tot direct of indirect refoulement

leidt, en deze vaststelling al volstaat om de beslissing nietig te maken.

2.1.1. Onder verwijzing naar het “Hof van Justitie”, rechtspraak van de RvV, artikel 47 van het Handvest,

verschillende artikelen van voormelde richtlijn, vervolgt verzoekster dat zij recht heeft op een

daadwerkelijk beroep en dat het terugleiden van een beroepstermijn van 30 dagen naar 15, 10 of 5

dagen nog steeds niet beantwoordt aan het recht tot een effectief beroep.

2.1.2. Ondergeschikt voert verzoekende partij aan dat zij wel degelijk nieuwe elementen heeft

aangehaald en dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze nieuwe elementen niet aanzienlijk

de kansen zouden verhogen om erkend te worden als vluchteling of in aanmerking te komen voor de

subsidiaire bescherming, bij gebrek aan een voldoende nauwkeurig onderzoek. Verzoekende partij

verwijt voorts dat de beslissing van de commissaris-generaal werd genomen zonder verhoor van de

verzoekende partij.

2.1.3. Ten slotte voert verzoekende partij een “ernstig en moeilijk herstelbaar nadeel” aan nu dat met de

afsluiting zonder onderzoek ten gronde, verzoekende partij verbod is opgelegd in België te blijven en

eveneens in de andere Europese Staten van de Schengenruimte aangezien “er haar reeds eerder het

bevel gegeven (werd) het grondgebied te verlaten” en de beslissing deze situatie niet in overweging

neemt. Tot slot beroept verzoekende partij zich op artikel 3 van het EVRM.

2.2. Krachtens artikel 39/2, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet kan de Raad voor

vreemdelingenbetwistingen “de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de bestreden

beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij

omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen”.

2.3. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing steunt op de door de commissaris-generaal

vastgestelde ongeloofwaardigheid van de tweede asielaanvraag.

2.4. Bij arrest van de Raad nr. 116 915 van 15 januari 2014 stelde de Raad vast dat verzoekende partij

geen documenten voorlegt “ter staving van haar asielrelaas, noch ter bevestiging van haar identiteit,

nationaliteit of reisweg, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor de algehele

geloofwaardigheid van haar asielrelaas” en voorts oordeelde de Raad dat er geen geloof kan gehecht

worden “aan de politieke activiteiten van verzoeksters echtgenoot, noch aan zijn deelname aan de

betoging op 20 september 2012 en evenmin aan de gevolgen hiervan. Aldus is het niet relevant dat

verzoekster niet in de mogelijkheid is om een rechtszaak aan te spannen. Verzoekster gaf immers aan

buiten het uiteengezette – en reeds ongeloofwaardig bevonden – asielrelaas geen andere problemen te

kennen in Guinee (administratief dossier, stuk 11, p. 4 en gehoorverslag CGVS, p. 33)”.

2.5. Ter ondersteuning van de tweede asielaanvraag legt verzoekende partij volgende nieuwe

documenten voor: een brief (document 1) en een USB-stick (document 2) van haar advocaat over de

actuele situatie van UFDG-leden in Guinee, een attest van UFDG - Fédération Belgique over haar

activiteiten voor deze organisatie (document 3), een attest van UFDG - Guinée over de activiteiten van

haar man en over haar sympathie voor deze partij (document 4), een attest van OGDH (Organisation

Guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen) over de arrestatie van haar man (document

5), en een enveloppe van DHL (document 6) waarin de documenten 3, 4 en 5 zouden opgestuurd zijn.

2.6. Artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

asielverzoek 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 aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken

dat de asielzoeker 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, neemt

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging
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en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

2.7. Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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 dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet 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 asielzoeker 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 de asielzoeker 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).

2.8. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft met betrekking tot de door

verzoekende partij in het kader van haar huidige asielaanvraag voorgelegde stukken geoordeeld dat wat

betreft “de brief van uw advocaat, moet gesteld worden dat deze slechts handelt over de andere

documenten die u neerlegt, over uw activiteiten voor UFDG in België en over de situatie van UFDG-

leden in Guinee” en voorts wordt er op gewezen dat de USB-stick algemene informatie betreft

(videobeelden over de situatie van UFDG in Guinee en over de moord op een UFDG-lid in Guinee) die

geen vervolging van verzoekende partij kan aantonen.

2.9. Verzoekende partij betwist niet dat de CGVS inzage nam van alle stukken en van de inhoud van de

USB-stick maar stelt dat het “CGVS beperkt er zich verder enkel toe de gegevens van de stick op te

sommen zonder echter een werkelijk onderzoek of analyse te maken en hieruit een conclusie te

trekken”.

Verzoekende partij gaat voorbij aan de kern van de bestreden beslissing en van de afwijzing van

verzoeksters eerste asielaanvraag, met name dat het “lidmaatschap van UFDG is an Sich onvoldoende

om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op

ernstige schade zoals bedoeld in zin van art. 48/4, §2, a of b van de vreemdelingenwet”. Verzoekende

partij kan anders beweren en het staat haar vrij de aan het administratief dossier toegevoegde

informatie te betwisten, doch het volstaat hierbij geenszins deze louter te ontkennen of tegen te spreken;

verzoekende partij dient in deze zelf objectieve informatie aan te dragen die vermag de gegevens,

analyses en conclusies uit de aan het administratief dossier toegevoegde dossier te weerleggen. Het

volstaat evenmin te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst (zie USB-stick) en

algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekster blijft hiertoe in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december

2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). Dit is niet het geval. Immers de toegevoegde

informatie laat niet toe de genuanceerde conclusie zoals opgenomen in de bestreden beslissing te

weerleggen met name dat de oppositie wel beschikt over een vrijheid van vergadering en meningsuiting,

dat indien dit soms geleid heeft tot incidenten in de aanloop van de verkiezingen van september 2013,

zowel overheid als oppositie elk de verantwoordelijkheid voor dit geweld op de andere tracht af te

schuiven en nog andere bronnen dan weer stellen dat mensen die op geen enkele manier politiek

geëngageerd zijn aan de basis liggen van het geweld. Verschillende bronnen vermelden dat het loutere

feit deel uit te maken of sympathisant te zijn van UFDG geen aanleiding vormt voor vervolging.
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2.10. De bewering van verzoekende partij dat het CGVS door te stellen dat “verschillende bronnen

vermelden dat het loutere feit deel uit te maken of sympathisant te zijn van UFDG geen aanleiding vormt

voor vervolging”, hetgeen op zich reeds inhoudt dat dit niet het geval is van alle bronnen, bronnen die

echter niet worden vermeld zodat geen objectief besluit kan worden getrokken. Het CGVS geeft

evenmin een idee van het percentage dat die “ sommige bronnen” vertegenwoordigen; Het besluit is

derhalve niet objectief gegrond” is bezwaarlijk ernstig nu ze zelf geen nuttige noch andersluidende

analyse maakt die er enigzins op kan wijzen dat de CGVS een grondige foute analyse maakte of

essentiële informatie achterwege liet. Het is daarbij niet enkel het aantal bronnen maar evenzeer de

deugdelijkheid van de bronnen die de grondslag van een conclusie kunnen staven. Verzoekende partij

kan ten slotte niet gevolgd worden waar ze algemeen en ongenuanceerd stelt dat “dient te worden

benadrukt dat geen wettelijk bewijsstelsel georganiseerd werd inzake de asielprocedure; Dat de

bewijswaarde derhalve louter op subjectieve basis wordt toegekend” zij het enkel al omdat verzoekende

partij zelf erkent dat de commissaris-generaal gebruik maakt van objectieve bronnen.

2.11. Verzoeksters overige documenten, inzake haar beweerdelijke activiteiten in Guinee, zijn strijdig

met haar eerdere verklaringen over haar eigen politieke inzet en deze van haar rijke Peul echtgenoot

(zie RvV 15 januari 2014, nr. 116 915, verzoekster is geen lid van de partij en nam ook niet deel aan

vergaderingen of manifestaties en het is niet aannemelijk gemaakt dat verzoeksters echtgenoot politiek

geëngageerd was voor de UFDG en hiervoor vervolgd werd). De verwijzing in het attest van de nieuwe

federale UFDG- voorzitter van een “militante tres actif depuis la Guinée” is wel degelijk strijdig met haar

eigen verklaringen een geenszins “een louter andersluidende appreciatie van hetgeen verzoekende

partij in Guinée deed”. Verzoeksters toevoegingen over haar voorbereidingen (was concreet zeker 2

dagen bezig telkens een vergadering plaatsvond, zelfs indien de activiteit eerder fysiek was dan

intellectueel) komt voor als een postfactum toevoeging en is strijdig met de vaststelling dat verzoekster

niet deelnam aan partijvergaderingen of -manifestaties.

2.12. Waar verzoekster thans wel politiek actief zou zijn geworden dient te worden vastgesteld dat dit

niet steunt op eerdere activiteiten in haar land van herkomst en er dus evenmin sprake is van een

politieke continuïteit. Hoe dan ook verzoeksters benoeming als “premier secrétaire chargée de

l’organisation et de l’implantation” doet geen afbreuk aan de vaststelling dat politieke oppositie

toegelaten is in Guinee en verzoekster dus niet aantoont bij haar terugkeer naar Guinee hiervoor

vervolgd te worden. Dit klemt te meer nu verzoekster volgens het verzoekschrift aansloot bij een nieuw

opgerichte factie binnen de UFDG met een eigen Federale Secretaris van de UFDG voor België

namelijk de heer B.S.. Ten slotte stelt de bestreden beslissing nog terecht: “Wat betreft documenten 4

en 5, een attest van UFDG Guinee en een attest van OGHD, moet opnieuw benadrukt worden dat de

bewijswaarde van deze documenten sterk aangetast wordt doordat u niet eens weet wat er in deze

document staat en dat u niet weet waar de letters OGHD voor staan (verklaring DVZ, punt 17).

Bovendien is de inhoud van beide documenten een herhaling van de verklaringen die u aflegde in het

kader van uw eerste asielaanvraag, die ongeloofwaardig bevonden werden door het CGVS. Het feit dat

een attest van UFDG en van OGDH neerlegt met dezelfde beweringen, verandert niets aan deze

vaststelling van het CGVS, temeer daar uit uw verklaringen blijkt dat u om ‘bewijzen’ uit Guinee hebt

gevraagd en dat u dat pas deed nadat in uw eerste asielaanvraag een negatieve beslissing genomen

werd (verklaringen DVZ, punt 17). Dat laatste wijst erop dat u deze documenten louter hebt

aangevraagd met het oog op uw nieuwe asielaanvraag, waardoor de stukken opnieuw aan bewijskracht

moeten inboeten. Document 6, een ander attest van UFDG Guinee, stelt enkel dat uw echtgenoot lid is

van deze partij. Dat wordt in deze niet betwist. Het attest kan echter niets veranderen aan de

vaststellingen die in uw eerste asielaanvraag gedaan werden, namelijk dat uw verklaringen over de

partijvergaderingen niet geloofwaardig waren en dat de door u beweerde problemen van uw man en van

uzelf ook niet geloofwaardig waren. De enveloppe van DHL kan enkel ondersteuning bieden voor uw

verklaring dat u post uit Guinee hebt ontvangen. Dat wordt niet betwist in deze. De enveloppe geeft

evenwel geen informatie over de aard van de verstuurde documenten, noch over de authenticiteit of de

correctheid ervan.”

2.13. De Raad benadrukt dat de Memorie van Toelichting een niet-limitatieve opsomming bevat van

gevallen waarin de nieuwe elementen de kans niet aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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 dezelfde wet. In de bestreden beslissing

wordt uitvoerig toegelicht op welke gronden de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot zijn besluit komt, motieven welke zoals hoger reeds gesteld op generlei wijze worden
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betwist, laat staan ontkracht zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne

worden gemaakt.

2.14. Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dan ook bij waar deze besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen

aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

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

wet in aanmerking komt. Zoals omstandig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en zoals blijkt uit

wat voorafgaat vermogen verzoeksters verklaringen en de door haar bijgebrachte documenten immers

niet te tornen aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van haar vorige asielaanvraag op grond

waarvan werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door haar uiteengezette vluchtmotieven.

2.15. Voorts laakt verzoekende partij dat zij niet werd gehoord op de zetel van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In casu wordt de tweede asielaanvraag van

verzoekende partij niet in overweging genomen overeenkomstig artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet.

Het artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet werd ingevoegd bij 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. Dit artikel vormt een gedeeltelijke

omzetting van de bepalingen vervat in de Europese Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december

2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of

intrekking van de vluchtelingenstatus, en meer bepaald van artikel 32, § 4. Het hoorrecht zoals

gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest is in casu derhalve van toepassing. Immers, een

nationale maatregel, waaronder zowel formele als materiële wetgeving als individuele toepassingen

worden begrepen, valt binnen de werkingssfeer van het Unierecht wanneer hij wordt aangenomen ter

omzetting van een richtlijn of dezelfde doelstellingen nastreeft als een richtlijn, of wanneer hij een

invloed heeft op een door het Unierecht verzekerd recht. In al deze gevallen moet de nationale

maatregel de Europese algemene rechtsbeginselen respecteren (M. DESOMER, “De Belgische

asielprocedure en de Europese administratieve rechtsbeginselen van de hoorplicht en het recht op

inzage”, T. Vreemd. 2009, 20).

2.16. Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van

de specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34).

2.17. Artikel 32.3 van Richtlijn 2005/85/EG voorziet in de mogelijkheid van een voorafgaand onderzoek

met betrekking tot de vraag of er nieuwe elementen aanwezig zijn die relevant zijn met betrekking tot de

definitieve uitkomst van een voorgaande asielaanvraag. Het betreft in essentie de vraag of er alsnog

pertinente of manifeste redenen zijn die, gelet op de in het kader van de behandeling van de eerdere

aanvraag gedane vaststellingen, een internationale beschermingsstatus wettigen. In dit verband bepaalt

artikel 34.2 c) van Richtlijn 2005/85/EG ook dat de bevoegde instantie kan afzien van een persoonlijk

gehoor. Het is dan ook mogelijk dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

op grond van de elementen die aan de minister of diens gemachtigde dienen te worden meegedeeld,

zoals bepaald in artikel 51/8, tweede lid, een beslissing neemt (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 22-23).

2.17.1. Deze mogelijkheid werd voorzien in artikel 6, § 2 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, dat luidt als volgt: “In afwijking van § 1 kan de Commissaris-generaal in het kader van

de behandeling van asielaanvragen op basis van artikel 57/6/2 van de wet afzien van een persoonlijk

onderhoud met de asielzoeker wanneer hij van oordeel is dat hij een beslissing kan nemen op basis van

een volledige bestudering van de door de asielzoeker aan de Minister of diens gemachtigde verstrekte

elementen, zoals bepaald in artikel 51/8 van de wet.” Dit artikel werd gewijzigd bij artikel 2 van het

koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging 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. Uit het Verslag aan de Koning blijkt dat de beslissing om de asielzoeker die een

meervoudige of hernieuwde asielaanvraag indient al dan niet persoonlijk te horen behoort tot de

soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal, dat de commissaris-generaal kan

oordelen dat hij na het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen persoonlijk onderhoud met de
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asielzoeker noodzakelijk acht en dat de commissaris-generaal kan afzien van een persoonlijk gehoor

wanneer hij op grond van een individueel en inhoudelijk onderzoek van de nieuwe elementen die aan de

minister of zijn gemachtigde werden meegedeeld zoals bepaald in artikel 51/8, tweede lid en artikel

51/10 van de vreemdelingenwet, van oordeel is dat hij een beslissing tot al dan niet in overwegingname

van de asielaanvraag kan nemen. Geen enkele rechtsregel schrijft voor dat in de tekst van de bestreden

beslissing dient gemotiveerd te worden waarom de commissaris-generaal een persoonlijk gehoor niet

noodzakelijk acht.

2.17.2. Ten overvloede wijst de Raad erop dat luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar het

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben

(HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van

14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. I-307, punt 31; 5 oktober 2000,

Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I-8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 94, en 6 september

2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).

2.17.3. Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens

een administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het niet inoverweging nemen van

een tweede asielaanvraag, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit,

in casu de beslissing houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag,

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).

2.17.4. Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoekster in casu specifieke omstandigheden

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het in overweging nemen van haar tweede

asielaanvraag hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).

2.17.5. In casu stelt de Raad vast dat verzoekende partij zich beperkt tot het louter vermelden van artikel

41 van het Handvest en zij niet concretiseert welke specifieke omstandigheden zij dan wel zou hebben

aangevoerd binnen het kader van het hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop

van de administratieve procedure, met name het al dan niet in overweging nemen van haar tweede

asielaanvraag. Het verzoekschrift vermeldt immers geen enkele reden. Voor het overige beperkt

verzoekende partij zich in wezen tot een theoretische discussie die niet tot hervorming van de bestreden

beslissing kan leiden.

2.18. In zoverre verzoekster nog artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3

EVRM vereist dat verzoekster doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt

om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via

artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij

een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken

op voornoemd artikel.

2.18.1. De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift slechts stelt dat de bestreden

beslissing in strijd is met artikel 3 EVRM omdat zij niet kan worden gerepatrieerd naar de Russische

Federatie omdat ze daar voor haar leven vreest. Gezien verzoekende partij afkomstig is uit Guinee mist

dit feitelijke grondslag.

2.18.2. Hoe dan ook verzoeksters asielaanvraag werd afgewezen omdat het ongeloofwaardig werd

bevonden en verzoekster in haar tweede asielaanvraag enkel documenten neerlegde waarmee ze niet

enkel onbekend was maar die ook de conclusie van de eerste asielaanvraag niet kon doen wijzigen.

Voorts werd gesteld dat ook de politieke oppositie in Guinee wordt gevoerd en deze niet vervolgd wordt

Ten slotte werd eveneens terecht besloten dat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar Guinee louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op de in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging, wat door
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verzoekster niet wordt betwist. Er zijn er ook geen redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoeker

in haar land van herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3

EVRM.

2.18.3. De bestreden beslissing stelt aldus correct dat: “Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, moet de commissaris-

generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet, op een met

redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement. Het

CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de vreemdelingenwet toegekende

bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of over

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een verwijderingsmaatregel

naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid

van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de elementen die verband houden met de

criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande

vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Rekening houdend met alle

relevant feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u afgelegde verklaringen en de door

u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen elementen voorhanden zijn die er

op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.”

2.19. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De Raad stelt vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Op

basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat verzoeker in het kader van haar tweede

asielaanvraag geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij 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 in aanmerking komt. Dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.20. Waar verzoekster stelt dat ze niet beschikt over een effectief beroep en vraagt om de bestreden

beslissing te vernietigen, verwijst de Raad naar het gewijzigde artikel 39/2 van de vreemdelingenwet

waaruit blijkt dat de Raad inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht beschikt, ook voor de beslissingen tot niet-inoverwegingname

bedoeld in artikel 57/6/1 en 57/6/2 van de vreemdelingenwet. Dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn

geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak

doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

In tegenstelling tot hetgeen verzoekster vraagt kan de Raad derhalve de beslissing houdende weigering

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag slechts vernietigen om specifieke redenen

voorzien in artikel 39/2 § 1, 2° en 3° van de vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden

aangetoond, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden

ingewilligd.

2.21. Naar luidt van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift

op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Waar verzoekende partij vermeldt “Schending van

artikel 3 (en 8 ) aan de Conventie van de Mens getekend te Rome op 04.11.1950; ( EVRM)” wordt

artikel 8 van het EVRM niet in het minst toegelicht zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk is

aangevoerd.
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2.22. Waar verzoekster poneert dat de beslissing met “machtsoverschrijding” is genomen, kan slechts

worden vastgesteld dat verzoekster niet toelicht waarom de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen niet bevoegd was tot het nemen van de bestreden beslissing, noch wordt toegelicht op

welke onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven de beslissing zou steunen (RvS 4 maart 1960,

nr. 7681; RvS 30 september 1960, nr. 8094; RvS 23 november 1965, nr. 11.519). Dit onderdeel van het

middel, in zoverre al ontvankelijk, is ongegrond.

2.23. Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend veertien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


