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nr. 140 120 van 3 maart 2015

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, op

1 december 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 13 november 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 beschikkingen van 8 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat R. JEENINGA loco advocaat R.

JESPERS en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn. Verzoekers dienden op 14 september

2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreeemdelingenwet in.

Op 3 maart 2011 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard en deze beslissing werd op 14 maart

2011 aan verzoekende partijen betekend.

1.2. Op 20 januari 2011 dienden verzoekers een asielaanvraag in die werd afgewezen door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 26 augustus 2011. Tegen deze

beslissingen stelden verzoekers beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de

Raad). Bij arresten nr. 71 739 en 71 740 van 12 december 2011 werd het beroep verworpen nu

verzoekers niet zijn verschenen ter terechtzitting.
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1.3. Op 4 december 2011 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. Op 25 april 2013 besliste de gemachtigde van de federale

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoekers

hun tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet

onontvankelijk te verklaren. Deze beslissing werd op 15 maart 2013 aan verzoekers betekend.

Verzoekers tekenden beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

1.4. Op 16 mei 2013 werd een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker aan verzoekers

betekend (bijlage 13quinquies).

1.5. Op 29 mei 2013 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel

9bis Vreemdelingenwet in en op 20 juni 2013 dienden verzoekers een derde aanvraag om machtiging

tot verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet in.

1.6. Op 2 augustus 2013 besliste de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoekers hun derde aanvraag om

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. Tegen

voormelde beslissing werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

1.7. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding heeft de aanvraag van verzoekende partij op grond van artikel 9bis van de

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard op 26 november 2013. Tegen voormelde beslissing werd

beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Er werd tevens beslist op 26 november 2013 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan

verzoekers en hun kinderen. Tegen voormelde beslissingen werd beroep ingesteld bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

Er werd op 18 december 2013 door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage

13) betekend aan verzoekers inmiddels meerderjarige dochter.

1.8. Op 27 oktober 2014 dienden verzoekers een tweede asielaanvraag in. Nadat een vragenlijst werd

ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers door de Dienst Vreemdelingenzaken

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

1.9. Op 13 november 2014 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

1.9.1. De bestreden beslissing inzake verzoeker I. Z. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees, afkomstig uit Haraçinë (Macedonië) en bent u in

het bezit van het Macedonisch staatsburgerschap. U bent officieel gehuwd met H. Z. (O.V. 6.694.515).

Op 1 februari 2011 vroeg u voor de eerste maal asiel aan in België. In het kader van uw eerste

asielaanvraag bracht u aan in Macedonië in oktober 2007 veroordeeld te zijn tot een gevangenisstraf

van 1 jaar en 11 maanden voor de productie en smokkel van drugs. Het hele gebeuren was echter

opgezet spel door Vasil Tunev, een vroegere vriend van u werkzaam voor de Macedonische autoriteiten

aan wie u weigerde om als informant te werken. In de zomer van 2008 kreeg u te horen van uw

advocate dat u geen beroep meer kon indienen en u best het land zou verlaten. Begin december 2008

verliet u Macedonië en reisde u naar Kosovo. U keerde sindsdien niet meer terug naar Macedonië. In

2010 reisde u meermaals voor enkele dagen naar België om uw familie hier te bezoeken. Uw

echtgenote voegde daaar aan toe dat de Macedonische autoriteiten u meermaals thuis zochten na uw

vertrek en goederen stalen wanneer ze u thuis zochten. U vreesde bij een terugkeer naar

Macedonië gearresteerd te worden en uw onterechte veroordeling te moeten zullen uitzitten. Op 29

augustus 2011 weigerde het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste asielaanvraag u de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Door het Commissariaat-generaal werd

geoordeeld dat u geenszins wist aan te tonen dat het om een onterechte veroordeling ging. Evenmin

kon de door u aangehaalde aanhouding en veroordeling zonder meer beschouwd worden als een

onrechtvaardige behandeling en/of als een uiting van vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de
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definitie van subsidiaire bescherming uitmaken. Aangezien uw echtgenote geen klacht instelde tegen

het feit dat de politie goederen stal wanneer ze op zoek was naar u bij u thuis, toonde u geenszins aan

geen beroep te kunnen doen op de Macedonische autoriteiten en dat zich beroepen op internationale

bescherming ter zake de enig overgebleven uitweg was. Op 12 december 2011 verwierp de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen uw tegen de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal

ingesteld beroep omdat u, noch uw vertegenwoordiger voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

verscheen. U verbleef met uw gezin verder in België en diende op 27 oktober 2014 een tweede

asielaanvraag in. Uw ondertussen meerderjarig geworden dochter I. Z. (O.V. 7.969.103) diende die dag

een eerste asielaanvraag in. In het kader van uw huidige asielaanvraag stelt u dat uw problemen

aangehaald in het kader van uw eerste asielaanvraag nog steeds actueel zijn. Bij een terugkeer

naar Macedonië vreest u nog steeds gearresteerd en opgesloten te worden. Ter staving van uw

problemen legt u een kopie van een bevel d.d. 11 maart 2009 van de rechtbank van Skopje gericht aan

het Ministerie van Binnenlandse Zaken neer, waarin de opdracht werd gegeven u zo snel mogelijk te

arresteren. Uw echtgenote voegt daar aan toe dat uw kinderen zich ondertussen volledig aangepast

hebben aan de Belgische samenleving en het voor hen aartsmoeilijk zou zijn terug te keren naar

Macedonië omdat zij hier hun leven volledig hebben opgebouwd. Tot slot bracht uw echtgenote aan

medische problemen te hebben en hiervoor in België in behandeling te zijn. Uw identiteitskaart legde u

reeds in uw eerste asielaanvraag neer.

B. Motivering

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

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

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

Commissarisgeneraal 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.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en het document dat u neerlegt kan worden vastgesteld

dat deze betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het

kader van uw vorige aanvraag heeft uiteengezet, met name dat u bij een terugkeer naar Macedonië

opgepakt en opgesloten zal worden om een onterechte veroordeling uit te zitten. Er moet worden

beklemtoond dat in uw vorige aanvraag door het Commissariaat-generaal werd geoordeeld dat u

geenszins aannemelijk wist te maken dat het om een onterechte veroordeling zou gaan. Evenmin kon

besloten worden dat uw veroordeling gezien zou kunnen worden als een daad van vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag

louter bijkomende verklaringen en een document aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van

iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet

van aard om afbreuk te doen aan de door het Commissariaat-generaal in uw eerste asielaanvraag

gemaakte conclusie (DVZ 2e AA, vraag 15-21).

Wat betreft de verklaringen van uw echtgenote dat uw kinderen zich aangepast hebben aan de

Belgische samenleving en hier hun leven opgebouwd hebben, moet opgemerkt worden dat een dergelijk

motief geen uitstaans heeft met een asielaanvraag. In het kader van een asielaanvraag wordt immers

nagegaan of er in hoofde van de asielzoeker sprake is van de aanwezigheid van een gegronde vrees in

de zin van Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming en dit ten aanzien van het land waarvan de

asielzoeker het staatsburgerschap bezit, in casu Macedonië. Indien u een aanvraag tot machtiging tot

verblijf in België op basis van laatst voornoemd motief wil instellen, moet u zich beroepen op de daartoe

geëigende procedures (DVZ 2e AA Halime, vraag 19). Voor de aangehaalde medische problemen van

uw echtgenote moet tot eenzelfde conclusie zijn gekomen. Hieraan kan nog toegevoegd worden

dat nergens de verklaringen van uw echtgenote blijkt dat haar medische problemen enig verband

zouden houden met de bepalingen van de Vluchtelingenconventie of met de bepalingen inzake

subsidiaire bescherming. Tevens blijkt uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie dat

etnische Albanezen geen problemen kennen in Macedonië om zich tot een dokter te wenden en er geen

sprake is van discriminatie van etnische Albanezen in de toegang tot de gezondheidszorg.
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Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan 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. Evenmin beschikt het Commissariaat-generaal over dergelijke

elementen.

Uw neergelegd document kwam in deze beslissing reeds aan bod. Uw identiteitskaart reeds in uw

eerste asielaanvraag reeds besproken.

In het kader van de eerste asielaanvraag van uw dochter I. Z. werd eveneens besloten tot weigering

van inoverwegingname van haar asielaanvraag.

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 Commissariaat-generaal 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 Commissariaat-generaal 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 Commissariaat-generaal 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 Commissariaat-generaal 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. “

1.10. De bestreden beslissing inzake verzoekster H. Z. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese, afkomstig uit Haraçinë (Macedonië) en bent u in

het bezit van het Macedonisch staatsburgerschap. U bent officieel gehuwd met I.Z. (O.V. 6.694.515). Op

20 januari 2011 vroeg u voor de eerste maal asiel aan in België. In het kader van uw eerste



RvV X en RvV X - Pagina 5

asielaanvraag bracht u aan dat uw echtgenoot in Macedonië in oktober 2007 veroordeeld werd tot een

gevangenisstraf van 1 jaar en 11 maanden voor de productie en smokkel van drugs. Het hele gebeuren

was echter opgezet spel door V. T., een vroegere vriend van uw echtgenoot werkzaam voor de

Macedonische autoriteiten aan wie uw echtgenoot weigerde om als informant te werken. In de zomer

van 2008 kreeg uw echtgenoot te horen van zijn advocate dat hij geen beroep meer kon instellen en hij

best het land zou verlaten. Begin december 2008 verliet uw echtgenoot Macedonië en reisde hij naar

Kosovo. Uw echtgenoot keerde sindsdien niet meer terug naar Macedonië. In 2010 reisde uw echtenoot

meermaals voor enkele dagen naar België om zijn familie hier te bezoeken. Ook u reisde in 2010 naar

België voor uw familie te bezoeken. Voorts bracht u aan dat de Macedonische autoriteiten wanneer

ze op zoek waren naar uw echtgenoot goederen in jullie woning stalen. U vreesde bij een terugkeer

naar Macedonië dat uw echtgenoot gearresteerd zou worden en zijn onterechte veroordeling zou

moeten uitzitten. Op 29 augustus 2011 weigerde het Commissariaat-generaal in het kader van uw

eerste asielaanvraag u de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Door het

Commissariaat-generaal werd geoordeeld dat jullie geenszins wisten aan te tonen dat het om een

onterechte veroordeling ging. Evenmin kon de door jullie aangehaalde aanhouding en veroordeling

zonder meer beschouwd worden als vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, noch als een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Op 12

december 2011 verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uw tegen de weigeringsbeslissing

van het Commissariaatgeneraal ingesteld beroep omdat u, noch uw vertegenwoordiger voor de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen verscheen. U verbleef met uw gezin verder in België en diende op 27

oktober 2014 een tweede asielaanvraag in. Uw ondertussen meerderjarig geworden dochter Idabet

Ziberi (O.V. 7.969.103) diende die dag een eerste asielaanvraag in. In het kader van uw huidige

asielaanvraag stelt u dat uw problemen aangehaald in het kader van uw eerste asielaanvraag nog

steeds actueel zijn. Bij een terugkeer naar Macedonië vreest u nog steeds dat uw echtgenoot zal

gearresteerd en opgesloten worden. Ter staving van uw problemen legt u een kopie van een bevel d.d.

11 maart 2009 van de rechtbank van Skopje gericht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken

neer waarin de opdracht werd gegeven uw echtgenoot zo snel mogelijk te arresteren. Voorts brengt u

aan dat uw kinderen hun leven in België hebben opgebouwd en zich aangepast hebben aan de

Belgische samenleving. Tot slot kampt u met hoofdpijnen waarvoor u in België in behandeling bent. Uw

identiteitskaart legde u reeds in uw eerste asielaanvraag neer.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw tweede asielaanvraag steunt op dezelfde motieven

die ter zake door uw echtgenoot, Z. I. (O.V. 6.694.515) ,werden uiteengezet. In het kader van zijn

tweede asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van inoverwegingname genomen, die luidt als

volgt:

[De bestreden beslissing inzake eerste verzoeker wordt integraal hernomen]

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 procedure

2.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de twee beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Een eerste middel is afgeleid uit de schending “van artikel 57/6/2, eerste lid, artikel 48/3 en artikel

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Schending van de motiveringsverplichting zoals

bedoeld in artikel 57/6? 57/6/2 eerste lid EN 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Schending

van artikel 1.A en artikel 33 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen. Schending van het recht van verdediging”.

Een tweede middel is afgeleid uit de schending “van artikel 1.A en 33 van het Internationaal verdrag van

28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schending

van artikel 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. Schending artikel 3 EVRM.

Schending artikel 19.2 Handvest grondrechten EU”.

3.2. Verzoekers menen dat er wel nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

voor bescherming in de zin van artikel 48/3 of artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

komen.

3.3. Verzoekers betwisten niet dat hun asielaanvraag steunt op dezelfde motieven als deze die ze

eerder hebben aangebracht maar menen dat ze nu verduidelijkingen hebben gegeven, alsook een

nieuw document met name een arrestatiebevel. Verzoekers zeggen dat hun familie nog steeds wordt

vervolgd en hun vrees actueel is.

3.4. Huidig beroep werd ingesteld tegen een beslissing van weigering tot inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag, genomen op 13 november 2014 in toepassing van 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet.

3.5. 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

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.”

3.6. 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).

3.7. Huidig beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad

aanhangig gemaakt. De Raad mag echter geen uitspraak doen over elementen die reeds in
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beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand

moeten worden beschouwd, behoudens voor zover er, wat verzoekers 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 verzoekers voor internationale bescherming in aanmerking komen.

3.8. Aldus werd bij de eerste asielaanvraag van verzoekers door de CGVS besloten:

“Wat betreft de door u aangehaalde aanhouding en veroordeling wegens de productie en smokkel van

verdovende middelen (in casu marihuana) dient vooreerst te worden vastgesteld dat u onvoldoende

feiten of elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat deze het toepassingsgebied van het gemeen

recht zouden overschrijden en/of niet het gevolg zouden zijn van een correcte toepassing van de

qeldende regelgeving in Macedonië. Uit de motivatie van het door u neergelegde vonnis van de

Rechtbank van Eerste Aanleg van Veles blijkt dat u samen met een zekere V. K. trachtte om meer dan

15 kilo marihuana de Macedonische grens over te smokkelen. Uw bewering dat u valselijk beschuldigd

en uiteindelijk onterecht veroordeeld werd is niet gesteund op concrete feiten en|of overtuigende

verklaringen en is evenmin verenigbaar met de inhoud van het vonnis. Zo is het vooreerst weinig

plausibel dat u in 2007 onterecht zou beschuldigd zijn door toedoen van eenvoormalig agent van de

staatsveiligheid enkel en alleen omdat u vijf jaar eerder geweigerd zou hebben om voor hem als

informant op te treden. Uw bewering is des te meer onwaarschijnlijk door het feit dat u tussen uw

weigering om op te treden als informant en uw aanhouding niets meer zou hebben gehoord van V. T.,

laat staan enig probleem met hem zou gekend hebben. Voorts is uw bewering dat V. K. opzettelijk

betrokken werd in de zaak - waarschijnlijk door V. T. - om u te kunnen laten veroordelen niet

overtuigend. Zo zijn uw verklaringen omtrent uw relatie met deze persoon immers niet eensluidend met

uw verklaringen die u over hem afgelegde in de rechtzaak. Zo stelde u op net CGVS deze persoon niet

te kennen (gehoor CGVS 1 p. 11). In het kader van uw rechtszaak legde u echter andere verklaringen af

over hem. Uit het vonnis blijkt immers dat u in het kader van uw verdediging verklaarde deze man wel te

kennen. U beweerde hem te hebben ontmoet in een supermarkt in Thessaloniki (Griekenland). U zou

hem uw telefoonnummer hebben gegeven omdat hij interesse had om als chauffeur te werken. U zou

hem in dit verband ook enkele keren telefonisch hebben gesproken en hem tevens een keer ontmoet

hebben in Haraçin. Uit niets blijkt dat u geen eerlijk proces voor een onpartijdige rechter zou hebben

gehad. Uit uw verklaringen en de door u neergelegde stukken blijkt dat u in kennis werd gesteld van de

tegen u ingeleide strafrechterlijke procedure en dat de door u en de door uw (twee) advocate(n)

afgelegde verklaringen ter verdediging van uw zaak in acht werden genomen en werden afgewogen. Uw

voorhechtenis werd opgeheven. Voor de bepaling van uw uiteindelijke straf werd rekening gehouden

met verzachtende omstandigheden, zoals uw gezinssituatie en uw moeilijke materiele situatie. U werd

slechts veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en 11 maanden, terwijl op het uwen laste

gelegde feit zoals voorzien in artikel 215, alinea 1 van het Strafwetboek van de Republiek Macedonië

(uittreksel in kopie in bijlage in het administratieve dossier) een maximumstraf tot tien jaar is voorzien.

Tevens had u de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. U stelde weliswaar dat uw

zaak nooit werd behandeld in beroep en uiteindelijk door de rechtbank werd geannuleerd, maar deze

bewering is geenszins gestoeld op concrete of tastbare gegevens. U heeft hiervan geen enkel begin van

bewijs neergelegd en u kan evenmin aangeven waarom uw beroep uiteindelijk geannuleerd werd. Zo

ook verklaarde u dat uw advocate van de rechtbank het signaal had gekregen dat in beroep gaan geen

zin zou hebben (gehoor CGVS 2 p.8), maar op de vraag welk signaal dit was, moest u het antwoord

schuldig blijven (gehoor CGVS 2 p.8). De door u aangehaalde aanhouding en veroordeling kunnen,

gelet op wat voorafgaat, niet zonder meer beschouwd worden als een onrechtvaardige behandeling

en/of als een uiting van vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.”

3.9. Waar verzoekers betogen dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

het ‘nieuw karakter’ van de door hen aangebrachte stukken onvoldoende heeft onderzocht, kunnen zij

niet worden gevolgd. Immers zoals hoger blijkt en ook de bestreden beslissingen terecht herhaalt, kan

niet worden besloten dat verzoekers asielmotieven, zelfs indien hun asielrelaas waarachtig zou zijn, in

aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. Immers om als

vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één

van de in artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag),

vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale

groep of zijn politieke overtuiging. Voor zover enig geloof dient te worden gehecht aan verzoekers hun

relaas, wijst de Raad erop dat de beschuldiging naar aanleiding van drugssmokkel van

gemeenrechtelijke aard is en buiten het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie valt. Uit niets

blijkt bovendien dat verzoeker omwille van één van de in de Vluchtelingenconventie opgenomen

redenen geen eerlijk proces zou krijgen noch dat hij omwille van één van deze redenen een
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disproportionele bestraffing riskeert. Wel integendeel, werd door de CGVS gesteld dat verzoekers

veroordeling minimaal was en hij had kunnen in beroep gaan. Ten slotte dient nog te worden

toegevoegd dat de motieven die steunen op de integratie in België en het schoolgebeuren van de

kinderen niet relevant zijn in onderhavige procedure. Waar verzoeksters medische situatie wordt

aangehaald, stelt het verzoekschrift terecht dat deze werd beoordeeld in de geëigende procedure en

bovendien verklaren verzoekers dat tegen “de beslissing tot weigering van de medische regularisatie

werd een procedure ingeleid bij de RVV” zodat ook dit gegeven in huidige beroep niet nuttig is

aangevoerd.

3.10. Verzoekers kunnen geenszins stellen dat hun nieuwe document “op geen enkele wijze op een

ernstige manier [wordt] beoordeeld of mee in overweging genomen. Er wordt enkel gesteld dat het in het

verlengde ligt van ‘iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd.’.” Verzoekers

kunnen beweren dat dit “een zuiver sofistische redenering” is maar ze tonen niet aan dat uitgegaan

wordt van foute premissen. Immers de bewering “het document was precies bedoeld om wat voorheen

als niet bewezen werd beschouwd te bewijzen en het is evident dat dit in de lijn ligt van wat verzoeker

vroeger verklaarde maar dat toen als niet bewezen werd aanzien” doet geen afbreuk aan de vaststelling

dat indien de gerechtelijke vervolging in Albanië waarachtig is, dit feiten betreffen van gemeenrechtelijk

aard niet beantwoorden aan de vereisten van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Voorts

dient te worden benadrukt dat het louter neerleggen van een fotokopie van een document -waarvan de

bewijswaarde dus evenmin vaststaat- niet volstaat om de hiaten in het asielrelaas te herstellen.

Verzoekers beamen dit trouwens waar wordt gesteld: “Het document diende beoordeeld te worden op

haar eigen waarde en geplaatst te worden in het kader van de door verzoeker geuite vrees”. Ook de

bewering van verzoekers dat “De beslissing betwist niet en kan niet betwisten dat het over een nieuw

document ging. Het diende bijgevolg op zich beoordeeld te worden en niet te worden weggevaagd met

het door de CGVS aangehaalde motief” kan niet worden gevolgd nu het onvoldoende is om een “nieuw”

element aan te brengen in de zin dat dit niet eerder voorlag, maar dat een nieuw element aanwezig is in

de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat

verzoekers voor internationale bescherming in aanmerking komen. Dit is niet het geval.

3.11. In zoverre verzoekers nog artikel 3 EVRM geschonden achten, wijst de Raad erop dat artikel 3

EVRM vereist dat verzoekers doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

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

lopen 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. In acht genomen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun

vluchtrelaas en mede gelet op de informatie gevoegd aan het administratief dossier en het

verzoekschriften, zijn er geen redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoekers in hun land van

herkomst een reëel risico lopen een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 EVRM.

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

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze besluit dat verzoekers geen nieuwe elementen aanbrengen

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 komen.

3.13. De bestreden beslissingen stellen 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
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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 voornoemde 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.”

3.14. 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

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

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekende partijen en op alle dienstige

stukken. Op basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat verzoekende partijen in het kader van

hun derde asielaanvraag geen nieuwe elementen aanbrengen 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 komen. Dat de commissaris-

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

3.15. 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).

De verzoekende partijen zetten niet op concrete wijze uiteen hoe en waarom de bestreden beslissingen

het recht van verdediging miskent en de schending van “artikel 19.2 Handvest grondrechten EU” blijft

beperkt tot de loutere vermelding in het opschrift van het middel. Deze onderdelen van het eerste en

tweede middel zijn dan ook onontvankelijk aangevoerd.

3.16. Verzoekers kunnen met hun theoretische discussie de pertinente motieven niet weerleggen of

leiden tot hervorming van de bestreden beslissingen.

3.17. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissingen worden beaamd en in

hun geheel overgenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X / IV en RvV X / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De beroepen worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


