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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.651 van 3 juli 2008
in de zaak X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 Slovaakse nationaliteit te zijn, op 25 maart
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 21 februari 2008
houdende de weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een
E.U.-onderdaan / onderdaan van een kandidaat-lidstaat van de E.U.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 16 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat R. VANDEPUTTE
verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster verklaart van Slovaakse nationaliteit te zijn.

Op 20 juli 1999 vraagt verzoekster de Belgische overheid om de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling, maar verlaat nadien opnieuw het Rijk.
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Op 11 december 2007 doet verzoekster een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van de
vluchtelingenstatus / subsidiaire beschermingsstatus.

Op 21 februari 2008 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
de beslissing tot weigering van inoverwegingname van deze asielaanvraag. Dit is de
bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…) Uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-generaal
blijk t dat u een staatsburger bent van Slovakije (DVZ, nr.6; CGVS, p.2) en u legde tevens in het
kader van uw asielaanvraag een Slovaakse identiteitskaart neer. Ook u partner D.J.(…) (O.V.
4.855.238) verklaarde dat hijzelf en u Slovaakse staatsburgers zijn (CGVS partner, p. 2-3). Uw
asielaanvraag moet worden beoordeeld ten opzichte van het land waarvan u een staatsburger
bent.

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die door uw partner werden
aangehaald. In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag heb ik besloten tot een
weigering van inoverwegingname omdat uit zijn en uw verklaringen blijk t dat ten opzichte van
Slovakije geen gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie noch het bestaan van een
reëel risico op het lijden van ernstige schade bij een terugkeer zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming kon worden vastgesteld. Deze motivering is als volgt uitgebreid en
gedetailleerd terug te vinden in de beslissing in de beslissing van uw partner:

“Uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-generaal
blijk t dat u een staatsburger bent van Slovakije (DVZ, nr.6; CGVS, p.2) en u legde tevens in het
kader van uw asielaanvraag een Slovaakse identiteitskaart neer. Ook u partner K.M.(…) (O.V.
4.855.247) verklaarde dat zijzelf, u en de kinderen allen Slovaakse staatsburgers zijn (CGVS
partner, p. 2-3). Uw asielaanvraag moet worden beoordeeld ten opzichte van het land waarvan u
een staatsburger bent. Ten opzichte van Slovakije blijk t dat u omwille van onderstaande
vaststellingen het Commissariaat-generaal niet kan overtuigen van een gegronde vrees in de zin
van de Vluchtelingenconventie of van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige
schade bij een terugkeer zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde dat jullie in 2000 Slovakije verlieten en naar Tsjechië gingen omdat uw vrouw daar
familie had (CGVS, p. 4). Uw partner stelde dat jullie toen Slovakije verlieten omdat haar ouders
wilden dat zij bij hen kwam wonen (CGVS partner, p.4). U verklaarde verder dat u vooral in
Usti-Nad-Labem woonde maar dat u nog af en toe terugkeerde naar Slovakije (CGVS, p. 4). U en
uw partner verklaarden met het gezin Tsjechië verlaten te hebben op 26 november 2007 omdat
jullie vreesden het slachtoffer te worden van een Albanese bende –waarvoor M. (…), de ex-partner
van uw dochter, drugs verkocht- aangezien door uw anonieme tip de Tsjechische politie enkele
leden van die bende arresteerde (CGVS, p. 7-9; CGVS partner, p. 6-7). U en uw partner
verklaarden dat jullie vanaf 26 november tot het vertrek op 10 december 2007 in Kosice
(Slovakije) verbleven bij uw familie en dat jullie in die periode geen problemen kenden maar dat
jullie Slovakije verlieten omdat u bang was dat M. (…) en de bende jullie daar zou terugvinden
aangezien M.(…) weet dat u familie heeft in Kosice (CGVS, p. 10; CGVS partner, p. 8). U en uw
partner stelden dat jullie bij een terugkeer naar Slovakije vrezen dat die bende jullie daar zou
vinden en jullie maken verder geen melding van andere problemen (CGVS, p. 10; CGVS partner,
p. 9). Aldus moet worden vastgesteld dat jullie Slovakije verlaten hebben zonder dat jullie
concrete problemen kenden en dat jullie vertrokken zijn omdat er volgens jullie een mogelijkheid
was dat M. (…) en die bende uw gezin in Kosice zou terugvinden. Echter, de verklaringen van u en
uw partner over de handelingen die M. (…) of de bende intussen zouden ondernomen hebben om
uw gezin terug te vinden zijn vaag. Zo verklaarde u dat uw dochter J. (…) die nog in
Usti-Nad-Labem woont, liet weten dat iemand –u weet niet wie- haar vroeg waar jullie waren en dat
ook iemand van ie bende –u weet niet wie- bij uw schoonouders kwam informeren (CGVS, p. 10).
Uw partner stelde dat jullie dochters in Usti-Nad-Labem niets hebben meegemaakt na jullie
vertrek en dat M.(…) is langsgekomen bij haar ouders om te vragen of jullie in Slovakije zaten
(CGVS partner, p. 9). Deze verklaringen van uw familieleden zijn niet afdoende om te
veronderstellen dat M. (…) en die bende werkelijk  de moeite zouden nemen om vanuit
Usti-Nad-Labem naar Kosice te komen om daar problemen te creëren. Bovendien kan worden
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opgemerkt dat zelfs indien jullie in Slovakije problemen zouden krijgen met die mensen uit
Tsjechië, i.e. M.(…) en de Albanese maffia, jullie zich kunnen wenden tot de Slovaakse
autoriteiten. U verklaarde dat u niet weet of u hulp zou krijgen en dat het moeilijk  is omdat u bang
bent van die bende (CGVS, p. 10). Uw partner verklaarde dat jullie na 1999 geen problemen
kenden met de Slovaakse politie maar dat jullie te bang waren van M. (…) om naar de politie te
stappen (CGVS partner, p. 8). Het feit dat u en uw partner bang zijn van M. (…) en die bende is
geen afdoende reden om bij eventuele problemen in Slovakije de Slovaakse autoriteiten niet om
hulp te vragen: men mag van iemand in uw situatie toch op zijn minst een poging verwachten om
eventuele problemen te melden bij en hulp te vragen aan de Slovaakse instanties wanneer leden
van een criminele organisatie uit een ander land op Slovaaks territorium actief zijn en Slovaakse
staatsburgers bedreigen. Tenslotte mag ook worden opgemerkt dat –indien het uw vrees is om
teruggevonden te worden in Kosice- u met uw gezin elders in Slovakije uw leven kan verder zetten.
U stelde dat u niet elders in Slovakije bent gaan wonen omdat u alleen mensen in Kosice kent
(CGVS, p. 10). Ook uw partner verklaarde niet te weten waar jullie in Slovakije naar toe zouden
gaan omdat jullie elders niets en niemand kennen (CGVS partner, p. 9). Deze verklaringen zijn
niet afdoende: het feit dat jullie elders in Slovakije geen familieleden of kennissen zouden hebben
is geen reden om deze optie uit te sluiten.”

Op basis van bovenstaande vaststellingen moet worden geconcludeerd dat er in hoofde van u en
uw partner ten aanzien van Slovakije geen gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie
noch een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire
bescherming kan worden vastgesteld.

In het kader van de asielaanvragen van uw kinderen D.R. (…) (O.V. 6.194.090) en K.M.(…) (O.V.
6.194.092) werd tevens besloten tot een weigering van inoverwegingname.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten, met name uw paspoort en
de verblijfsvergunning, bevatten enkel gegevens in verband met uw identiteit, i.e. gegevens die in
deze beslissing niet worden betwist. (…)”

2. Rechtspleging.

In haar verzoekschrift vraagt verzoekster haar de erkenning als vluchteling en minstens de
status van subsidiaire bescherming conform artikel 48/4 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) te verlenen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggende geschil overeenkomstig
artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet op als annulatierechter. Hij kan derhalve enkel een
wettigheidstoezicht op de bestreden beslissingen uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming
van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de
Raad in het raam van de uitoefening van zijn annulatiebevoegdheid, niet bevoegd is om zich
uit te spreken over het al dan niet toekennen van de vluchtelingen- of subsidiaire
beschermingsstatus.

Voor zover verzoekster vraagt over te gaan, in meest ondergeschikte orde, tot het
terugzenden van het dossier naar de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen voor verder onderzoek, wijst de Raad erop dat beroepen tegen beslissingen van
de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen houdende de
niet-inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een E.U.-onderdaan, beroepen
betreffen waarover de Raad uitspraak doet als annulatierechter ingevolge artikel 39/2, §1, 3de
alinea van de Vreemdelingenwet. Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van
zijn annulatiebevoegdheid, niet bevoegd is om een dossier terug te zenden naar de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
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3. Onderzoek van het beroep.

Gezien verzoekster voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
dezelfde asielmotieven heeft ingeroepen als haar partner, de heer D.J., gezien beide dossiers
samen werden behandeld en steunen op dezelfde motieven en verzoekster thans dezelfde
middelen aanvoert in haar verzoekschrift als haar partner, welke reeds werden onderzocht en
niet gegrond werden bevonden (RvV nr. 13.659 van 3 juli 2008), moet voor de thans
aangevoerde middelen dan ook tot hetzelfde besloten worden.

Aldus heeft verzoekster geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juli tweeduizend en acht door:

mevr. J. CAMU,    wnd. voorzitter,
   rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. J. CAMU.


