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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.102 van 22 augustus 2008
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 Syrische nationaliteit te zijn, op 26 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 6 mei 2008.

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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 1 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 augustus
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. M. HAUSPIE, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 15 maart 2007 en heeft zich vluchteling verklaard op 16 maart
2007.

2. Op 17 april 2007 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 20 april 2007. Hij werd gehoord op 19 juni
2007.

3. Op 20 juli 2007 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 23 juli 2007 aangetekend
verzonden. Deze beslissing werd op 25 oktober 2007 door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen bevestigd.
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4. Verzoeker diende op 31 januari 2008 een tweede asielaanvraag in. Op 3 maart 2008
werd verzoekers dossier overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. Een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend op 27
februari 2008. Op 6 mei 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering
van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 8 mei 2008
aangetekend verzonden.

2. Ten gronde.

1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1, A (2) van het
Verdrag van Genève en artikel 50/51 van de Vreemdelingenwet, voert verzoeker aan
dat door de negatieve beslissing hem zowel het statuut van politiek vluchteling wordt
ontzegd als de subsidiaire beschermingstatus, hij niet de kans kreeg om de nieuwe
stukken toe te lichten en in hun context te verklaren en zijn probleem wel degelijk het
gemeenrecht overstijgt.

2. In een tweede middel, afgeleid uit het “overschrijden van bevoegdheid”, en de
schending van de motiveringsplicht zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
voert verzoeker aan dat hij door een situatie van overmacht zich niet kon aanbieden
op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om zijn
argumenten uiteen te zetten en toelichting te geven bij de nieuwe stukken die hij
aanbrengt en daarom had verzocht om zijn dossier opnieuw te openen. Hij
argumenteert dat zijn naam wel degelijk op de bel en de postbus staat zoals blijkt uit
de vroegere zendingen die hij wel heeft ontvangen.

3. In het verzoekschrift wordt niet ontkend dat verzoeker als gekozen woonplaats
‘Stallestraat 254, 1180 Ukkel’ opgaf aan de Dienst Vreemdelingenzaken bij het
indienen van zijn tweede asielaanvraag (administratief dossier, tweede asielaanvraag,
stuk 5 en 7). Uit het administratief dossier blijkt dat aan verzoeker een oproeping voor
verhoor aangetekend werd verstuurd op 28 maart 2008 op de door verzoeker gekozen
woonplaats, met name ‘Stallestraat 254, 1180 Ukkel (administratief dossier stuk 4).
Op de omslag van de oproepingsbrief van 28 maart 2008 werd vermeld dat verzoeker
onbekend is op dit adres. De Raad merkt op dat uit het administratief dossier blijkt dat
de oproepingsbrief een tweede keer per gewone post werd opgestuurd aan de door
verzoeker gekozen woonplaats en dat ook deze brief terugkeerde naar het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met de vermelding
onbekend. De Raad gaat er dan ook van uit dat, gezien de oproeping twee keer werd
verstuurd naar het adres ‘Stallestraat 254, 1180 Ukkel’ en twee keer niet kon besteld
worden zoals blijkt uit de vermelding ‘onbekend’ op de omslag, verzoeker zijn naam
niet op de brievenbus of de bel was aangebracht. Als bewijs van het feit dat zijn naam
wel degelijk op de bel en de brievenbus staat vermeld verwijst verzoeker tevergeefs
naar een zending van DHL die hij heeft ontvangen op dit adres op 17 januari 2008.
Immers verzoeker beweert doch bewijst niet dat er een klachtprocedure is opgestart
en in ieder geval toont hij niet met concrete gegevens aan dat hij omwille van een fout
of een nalatigheid van de ‘Post’ zijn briefwisseling, met name de twee
oproepingsbrieven, niet in ontvangst heeft kunnen nemen. Derhalve maakt verzoeker
niet aannemelijk dat zijn oproeping niet rechtsgeldig voor betekening, zij het
vruchteloos, werd aangeboden of dat hij wegens overmacht geen kennis kon nemen
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of er geen gevolg kon aan geven. Overmacht kan immers enkel voortvloeien uit een
gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze wil niet kon worden voorzien noch
vermeden. De Raad is van oordeel dat de oproeping op rechtsgeldige wijze is
geschied zodat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op
grond van artikel 57/10 van de Vreemdelingenwet de beslissing kon nemen tot
weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire
bescherming.

4. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, 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). Door de
devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de
feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn
declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van
vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiair beschermingsstatuut, aan
de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht
het motief waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
de bestreden beslissing heeft gesteund.

5. Blijkens verzoekers verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken naar aanleiding
van zijn tweede asielaanvraag haalt hij geen andere elementen aan dan deze
aangehaald in zijn eerste asielaanvraag en legt hij ter ondersteuning van zijn relaas en
zijn vervolgingsfeiten een originele dagvaarding neer van de rechtbank van Aleppo
waarop twee data vermeld staan. De Raad wijst erop dat verzoekers eerste
asielaanvraag het voorwerp uitgemaakt heeft van een procedure bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen en dat zijn beroep tegen de beslissing van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 20 juli 2007 werd
afgewezen bij arrest nr. 3119 van 25 oktober 2007, dat definitief is en gezag van
gewijsde heeft. De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van een tweede
asielaanvraag de beslissing met betrekking tot de eerste asielaanvraag nogmaals te
beoordelen. Zijn bevoegdheid is derhalve beperkt tot de in de in de tweede
asielaanvraag neergelegde stukken, in casu een dagvaarding van de rechtbank van
Aleppo.

6. Verzoekers beroep in zijn eerste asielaanvraag werd verworpen omdat het door hem
aangehaalde economische incident, voor zover het incident heeft plaatsgegrepen,
bezwaarlijk kan worden aanzien als “verbale verzetsdaden”, omdat zijn relaas op
geen enkel punt coherent en geloofwaardig is, hij niet aannemelijk maakt illegaal uit
Syrië te hebben gereisd nadat hij in aanvaring kwam met de mukhabarat en niet
aantoont dat hij aanspraak zou kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van
de Vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat verzoeker met het indienen van een
‘originele’ dagvaarding voor de rechtbank van Aleppo, waarop vreemd genoeg twee
data staan zoals blijkt uit de verklaringen afgelegd voor de Dienst
Vreemdelingenzaken van 27 februari 2008, de pertinente motieven in het arrest nr.
3119 van 25 oktober 2007 niet ontkracht. Immers, omwille van de bloeiende handel in
vervalste/valse of ten onrechte tegen betaling afgegeven documenten, kunnen
documenten enkel ter ondersteuning dienen van een geloofwaardig relaas, wat in
casu niet het geval is. Dit klemt des te meer nu uit het arrest van 25 oktober 2007
tevens blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag reeds een
gerechtsdocument indiende waaraan geen bewijswaarde kon worden gehecht.
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7. De Raad wijst er tevens op dat een replieknota krachtens artikel 39/76 enkel kan
worden ingediend als repliek op het schriftelijk verslag van het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van het onderzoek
van de nieuwe gegevens en elementen. De op 7 augustus 2008 per aangetekend
schrijven ingediende ‘repliek memorie’ wordt derhalve uit de debatten geweerd.

8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor
vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van
de Vreemdelingenwet, in aanmerking genomen worden. Verzoeker toont ook niet aan
aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet tot toekenning van de subsidiaire bescherming.

De middelen worden verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 22 augustus 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. SMETS,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 A. SMETS.     M.-C. GOETHALS.


