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nr. 151 990 van 8 september 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

1. de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

2. de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 30 april 2015 heeft

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

31 maart 2015 en om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 31 maart 2015 tot

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.

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 2 juli 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CORNELIS, die loco advocaat M. LEYS verschijnt voor de

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen luidt als

volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Georgisch staatsburger te zijn van Georgische origine en u bent afkomstig uit Rustavi. In

1992 huwde u officieel met T. M. (…) en 6 oktober 1994 kregen jullie een zoon, I. (…). Uw relatie met T.

(…) liep in 2008 op de klippen, maar jullie zijn nooit officieel gescheiden. Sinds 2009 hebt u een relatie

met L. B. (…), u woonde met haar samen in Tbilisi.
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U verklaart dat u twee carwashbedrijven uitbaatte, één in Tbilisi en één in Rustavi. U verbleef zelf

meestal in Tbilisi en u huurde daar een appartement. Uw neef, K. (…), runde de zaak in Rustavi. Op 7 of

8 maart 2011 werd uw eigendom waar u de carwash had door de overheid van u afgenomen en werd u

gearresteerd. U zou deze eigendom op incorrecte wijze hebben verkregen. U werd veroordeeld tot een

jarenlange gevangenisstraf, maar u kon zichzelf na anderhalf jaar vrijkopen voor 44 000 lari. Om deze

som te kunnen betalen moest u geld lenen van uw kennissen Z. A. (…), B. B. (…) en D. P. (…). U

leende bij elk van hen 10 000 dollar.

U ging ervan uit dat u na uw vrijlating terug aan het werk zou kunnen gaan in de carwash, maar omdat

de eigendomsaktes verdwenen waren, kon dat toch niet. Hierdoor slaagde u er niet in om uw schulden

terug te betalen. U werd verschillende keren bedreigd en lastig gevallen door Z. (…), B. (…) en D. (…)

en u probeerde een regeling met hen te treffen, dit was echter tevergeefs. Omdat u een ex-gedetineerde

bent, kon u ook geen klacht gaan indienen bij de politie omwille van deze dreigementen, niemand zou u

immers geloven.

Na verloop van tijd werd niet alleen u, maar ook uw zoon I. (…) bedreigd en geslagen. Omwille hiervan

heeft hij in maart of april 2014 Georgië verlaten. Momenteel is hij ergens in Europa, maar zijn precieze

verblijfplaats kent u niet. Zelf ging u in juni 2014 onderduiken in Batumi. Uw vriendin L. (…) ging nog

allerlei documenten regelen en begin oktober 2014 vertrok u dan naar België. Op 3 november 2014 hebt

u asiel aangevraagd bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw identiteitskaart, uw rijbewijs en uw visakaart neer.

A. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omwille van problemen met drie

personen van wie u geld had geleend om uw vrijlating uit de gevangenis af te kopen. Omdat u het geld

niet kon terugbetalen begonnen zij u te bedreigen. U kunt in Georgië niet op bescherming van de

autoriteiten rekenen, omdat u een ex-gedetineerde bent en niemand u zou geloven en omdat de

autoriteiten het niet pikken dat u uw grond, die u eerder illegaal zou zijn afgenomen, probeerde terug te

krijgen. Op basis van uw verklaringen moet echter worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd uw

relaas en uw vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

Vooreerst verklaarde u dat de basis van uw probleem een gevangenisstraf is die u in 2011 kreeg

opgelegd. U verklaart dat u het slachtoffer werd van het regime van Saakashvili, de grond waar u een

carwash uitbaatte werd namelijk van u afgenomen omdat u die op een incorrecte manier zou hebben

verkregen – u verklaart dat dit echter een gefabriceerde zaak was tegen u – en om vrijgelaten te worden

moest u een grote som geld betalen (CGVS p.12,16, CGVS Vragenlijst, rubriek 3.2). Er dient echter

opgemerkt te worden dat u geen enkel begin van bewijs neerlegt met betrekking tot de gevangenisstraf

die u in de gevangenis van Gldani zou hebben uitgezeten (CGVS p.14), terwijl u wel meermaals

verklaarde dat u zich wel degelijk in de mogelijkheid bevindt om documenten betreffende deze

gevangenisstraf voor te leggen. U verklaarde namelijk dat alle documenten over uw gevangenschap, uw

vrijlating en dat u hiervoor zou hebben betaald, bij u thuis zijn, uw moeder zou deze documenten

hebben en zij zou deze documenten kunnen opsturen (CGVS p.7,8). U verklaarde dat het

twee maanden of meer zou duren om de originelen op te sturen, maar kopieën van deze documenten

waren volgens u geen probleem (CGVS p.7,8). Hoewel u na afloop van het gehoor bij het CGVS

ruimschoots de tijd kreeg om alsnog documenten hieromtrent voor te leggen – u kreeg tien dagen de tijd

om kopieën neer te leggen en een maand voor de originelen (CGVS p.8,19) – heeft het CGVS tot op

heden nog geen enkel document betreffende uw gevangenschap of de rechtszaak die hiertoe heeft

geleid ontvangen. Dit is opvallend. U verklaarde weliswaar dat het meer dan twee maanden kan duren

om originele documenten op te sturen (CGVS p.7). Op het moment van het gehoor bij het CGVS

verbleef u echter reeds bijna drie maanden in België, maar zoals uit uw verklaringen blijkt, had u nog

geen enkele poging ondernomen om die originele documenten over uw gevangenisstraf in België te

krijgen. U verklaart dat niemand u concrete raad gaf over hoe u dat zou hebben moeten regelen, u kon

dat zelf niet uitzoeken, u was twee weken ziek en niemand zorgde voor u (CGVS p.7). Dat u er echter

drie maanden lang niet in zou kunnen slagen om uw moeder, met wie u nog contact had (CGVS p.8)

originele exemplaren dan wel kopieën van uw gerechtelijke documenten te laten opsturen vanuit

Georgië naar België is weinig aannemelijk en komt niet geloofwaardig over. Dat u dus wel degelijk de

kans had om uw verklaringen te staven met objectieve bewijselementen in de vorm van gerechtelijke

documenten, maar u dit klaarblijkelijk nalaat te doen, getuigt van een gebrek aan medewerking, wat de

geloofwaardigheid van uw verklaringen en de ernst van uw vrees in uw land in ernstige mate aantast.

Het betreft hier dan ook geen detail, maar het gaat over elementen die aan de kern van uw asielrelaas

raken. U verklaarde immers dat u geld moest lenen voor uw vrijlating uit de gevangenis en dat u doordat

u die schuld niet kon terugbetalen, ernstige problemen kreeg met uw schuldeisers. Het ontbreken

van ieder begin van bewijs omtrent elementen die de kern van uw asielrelaas uitmaken houdt reeds een

negatieve indicatie in met betrekking tot de aannemelijkheid van uw asielrelaas. Daarnaast bleek u ook

nog incoherent met betrekking tot een aantal belangrijke aspecten van uw verhaal.
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Zo verklaarde u dat u op 7 of 8 maart 2011 werd gearresteerd en dat u anderhalf jaar in de gevangenis

hebt moeten verblijven. U verklaarde vervolgens echter dat u in de zomer van 2013 werd vrijgelaten

(CGVS p.13). Dit kan uiteraard niet, als u begin maart 2011 zou zijn gearresteerd en anderhalf jaar zou

hebben vastgezeten, zou u immers in september 2012 moeten zijn vrijgekomen. U werd met deze

inconsistentie geconfronteerd, maar verklaarde louter dat dit dan wel zo moet zijn, maar dat u zich niet

kunt concentreren op maanden en data (CGVS p.13). Deze verklaring volstaat echter niet. Er kan

immers redelijkerwijs worden verwacht dat iemand die een gevangenisstraf heeft uitgezeten zich ten

minste zou herinneren in welk jaar deze werd vrijgelaten, zeker aangezien deze gevangenisstraf aan de

basis ligt van uw problemen. Uw loutere verklaring dat u niet goed bent met data is niet afdoende ter

verschoning van deze opvallende tegenstrijdigheid. Daarnaast verklaarde u meermaals tijdens het

gehoor bij het CGVS dat u in 2011 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en

zeven maanden, waarvan u er uiteindelijk anderhalf jaar hebt uitgezeten (CGVS p.13,17). U werd er

vervolgens op gewezen dat u aanvankelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had verklaard dat u

niet tot zes jaar en zeven maanden, maar tot zeven jaar en zes maanden was veroordeeld (CGVS

Vragenlijst, rubriek 3.2), waarna u bevestigde dat het inderdaad zeven jaar en zes maanden moest zijn

en dat u van die veroordeling anderhalf jaar effectief in de gevangenis hebt gezeten (CGVS p.17).

Opnieuw trachtte u deze inconsistentie te verklaren door op te werpen dat het voor u echt heel moeilijk

is om getallen te onthouden (CGVS p.18). Echter, van iemand die zijn land van herkomst heeft moeten

verlaten omwille van ernstige bedreigingen waarvan gerechtelijke problemen aan de basis liggen, mag

toch redelijkerwijs worden verwacht dat deze coherente verklaringen aflegt met betrekking tot deze

gerechtelijke problemen, meer bepaald met betrekking tot de duur van de gevangenisstraf waartoe

deze werd veroordeeld en dat deze eenduidige verklaringen aflegt of hij tot een gevangenisstraf van zes

jaar en zeven maanden dan wel tot zeven jaar en een half werd veroordeeld. Dat u incoherent bent over

dergelijke cruciale elementen ondermijnt uw geloofwaardigheid in ernstige mate.

De bovenstaande vaststellingen over het ontbreken van elk begin van bewijs over uw gerechtelijke

problemen en vaststellingen van verschillende inconsistenties in uw opeenvolgende verklaringen tasten

uw algemene geloofwaardigheid ernstig aan. Daarnaast legde u ook weinig eenduidige verklaringen af

over de concrete problemen die u verklaarde te hebben gehad na uw vrijlating uit de gevangenis en in

verband met het geld dat u van Z. A. (…), B. B. (…) en D. P. (…) hebt moeten lenen voor die vrijlating.

Zo blijkt alvast uit uw verklaringen dat u aanvankelijk bij de DVZ had verklaard dat u naar aanleiding van

de rechtszaak over uw carwash een boete van 35000 lari moest betalen (CGVS Vragenlijst, rubriek 3.2),

dit terwijl u ten overstaan van het CGVS eerst verklaarde dat u 35000 lari moest betalen en daarna nog

10000 lari erbij (CGVS p.12) om uiteindelijk te besluiten dat u 35000 lari en dan nog 9000 lari erbij hebt

moeten betalen. In het totaal zou u 44000 lari hebben betaald voor uw vrijlating (CGVS p.14). Deze

weinig gelijklopende verklaringen zijn opvallend. Daarenboven verklaarde u dat u van al deze betalingen

uittreksels hebt om dit te staven (CGVS p.14). Aangezien u dergelijke betalingsbewijzen op geen enkel

moment neerlegt, kan het CGVS zich dus enkel baseren op uw verklaringen die, zoals duidelijk blijkt,

weinig consistent te noemen vallen.

Ook verklaarde u, in antwoord op de vraag of er intussen nog iets is gebeurd in Georgië dan wel of

intussen alles stil is, dat mensen van Z. (…), B. (…) en D. (…) ook na uw vertrek uit Georgië frequent op

bezoek zijn blijven gaan bij uw moeder om u te zoeken (CGVS p.8-9). U gaf daarbij aan dat ze minstens

3 tot 4 maal per week langsgaan. Ook aan uw vrienden en kennissen wordt er nog informatie over u

gevraagd (CGVS p.9). Later tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaarde u echter iets anders. Toen zei u

dat, mocht u in Georgië gebleven zijn, u elke dag zou worden vernederd en bedreigd en u op een dag

zou worden vermoord. U verklaarde dat uw belagers nu ten minste stoppen met uw familie achterna te

zitten, omdat ze zeker zijn dat u daar fysiek niet meer aanwezig bent (CGVS p.15). Deze uitspraken

staan opnieuw in schril contract met uw eerdere verklaringen. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van

uw verklaringen opnieuw ernstig aangetast.

Behalve de bovenstaande opmerkelijke vaststellingen van weinig coherente verklaringen over uw

asielrelaas, moet erop worden gewezen dat uw gedrag in de periode voor u uw land van herkomst hebt

verlaten eveneens onaannemelijk overkomt. U verklaarde namelijk dat u ernstig werd bedreigd door Z.

A. (…), B. B. (…) en D. P. (…), omdat u er maar niet in slaagde het van hen geleende geld terug te

betalen. U zag u als gevolg van die bedreigingen genoodzaakt om samen met uw vriendin L. (…)

gedurende drie maanden onder te duiken in Batumi, het bleek immers zelfs onmogelijk om met deze

drie personen een regeling te treffen om het geleende bedrag bijvoorbeeld in schijven terug te betalen

(CGVS p.6,14,15,18). Opmerkelijk is echter dat u in Batumi blijkbaar wel gedurende drie maanden huur

kon betalen voor een appartement (CGVS p.6), dat u er op relatief korte termijn – pas toen u die laatste

drie maanden in Batumi verbleef besliste u om Georgië te ontvluchten (CGVS p.19) – in bent geslaagd

om meer dan 5000 euro te verzamelen voor uw reis naar België (CGVS p.6) en dat er 5000 à 6000

dollar kon worden betaald door uw ex-vrouw voor uw zoon I. (…)’s reis naar het buitenland, hij werd

namelijk ook bedreigd door Z. (…), B. (…) en D. (…) omwille van u (CGVS p.18). Dat het dus wel
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mogelijk bleek om voor de huur van een appartement, voor uw eigen vertrek naar het buitenland en voor

het vertrek van uw zoon Irakli geld te verzamelen, maar dat u er maar niet in slaagde om het geld dat Z.

(…), B. (…) en D. (…) terugeisten te collecteren, is opvallend en doet de geloofwaardigheid van uw

verklaringen verder wankelen.

Ten slotte verklaarde u dat u naast de problemen met D. (…), B. (…) en Z. (…) ook problemen hebt met

de staat (CGVS p.11). U verklaart dat u op geen enkele manier op bescherming kon rekenen van de

overheid tegen D. (…), B. (…) en Z. (…), omdat niemand u als ex-gevangene zou geloven (CGVS p.10).

Daarenboven verklaart u dat, als u naar de autoriteiten zou stappen voor bescherming, ze u

waarschijnlijk voor twintig jaar in de gevangenis zouden stoppen (CGVS p.16). Wanneer u vervolgens

werd gevraagd waarom dat dan wel zou gebeuren, vertelde u dat u de nieuwe autoriteiten had

aangesproken om uw grond, dat volgens uw eerdere verklaringen op een illegale wijze van u werd

afgenomen, terug te krijgen, maar dat er een geen enkel officieel eigendomsdocument bleek te

zijn waaruit kon worden afgeleid dat u de rechtmatige eigenaar van dat bewuste stuk grond was.

Hierdoor konden de autoriteiten u niet verder helpen met het verkrijgen van dat stuk grond (CGVS p.16).

U voegde nog toe dat er redelijk veel mensen van wie auto’s of eigendommen illegaal werden

afgenomen door de vorige regering, extra problemen kregen wanneer ze hun eigendommen probeerden

terug te krijgen. Wanneer u echter werd gevraagd om hier een concreet voorbeeld van te geven, bleek u

dit niet te kunnen. U verklaarde louter dat u veel mensen met gelijkaardige problemen als u hebt

ontmoet (CGVS p.17). Uit uw loutere verklaring dat de eigendomsakte van uw stuk grond spoorloos is

verdwenen en dat de huidige regering daar achter zit (CGVS p.16) kan echter bezwaarlijk worden

afgeleid dat u niet op bescherming zou kunnen rekenen tegen uw schuldeisers D. (…), B. (…) en Z.

(…), laat staan dat u moedwillig door de autoriteiten zou worden geviseerd. U legde immers geen

enkel document neer dat u het stuk grond waarvan de eigendomsakte zou zijn verdwenen überhaupt

ooit op een illegale manier bent kwijtgespeeld, terwijl u wel verklaart dat u over dergelijke documenten

beschikt. Er moet dus worden vastgesteld dat uw uitspraken dat u waarschijnlijk voor twintig jaar in de

gevangenis zou belanden als u zich tot de huidige autoriteiten zou richten louter blote beweringen zijn,

gebaseerd op insinuaties en vermoedens.

De documenten die u neerlegt zijn niet van die aard dat ze de bovenstaande conclusies kunnen

wijzigen. Uw rijbewijs, identiteitskaart en visakaart bevatten louter persoonsgegevens die hier niet

worden betwist.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, zijn er geen aanwijzingen dat u nood zou hebben

aan de bescherming geboden door de Conventie van Genève, noch aan subsidiaire

beschermingsstatus.

B. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

De tweede bestreden beslissing betreft het bevel om het grondgebied te verlaten.

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten

2.1. Ter terechtzitting wordt aan de verzoekende partij gevraagd waarom zij van oordeel is dat de twee

bestreden beslissingen in één verzoekschrift kunnen worden aangevochten. Zij meent dat de bestreden

beslissingen samenhangen, en dus samen kunnen behandeld worden in één verzoekschrift, vermits het

bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend na de weigeringsbeslissing van het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

2.2.1. In het belang van een goede rechtsbedeling moet diegene die een beroep doet op de rechter,

voor elke vordering, een afzonderlijke procedure starten om de duidelijkheid van het juridische debat te

waarborgen, alsook een snelle en adequate behandeling van de zaak.

Meerdere vorderingen zijn derhalve slechts onder de vorm van één enkel verzoekschrift ontvankelijk

indien de doelstelling ervan de goede rechtsbedeling is, meer in het bijzonder indien deze vorderingen

dermate samenhangend zijn, wat hun voorwerpen of hun grondslag betreft, dat het kennelijk lijkt dat de

gedane vaststellingen of de genomen beslissingen ten aanzien van één van deze vorderingen een

weerslag zullen hebben op het resultaat van de andere vorderingen.

Indien meervoudige vorderingen niet voldoende samenhangend zijn in de zin zoals hierboven

beschreven, zal enkel de belangrijkste of, bij gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift genoemde,

worden beschouwd als regelmatig ingediend (RvS 12 september 2005, nr. 148.753; RvS 21 oktober

2005, nr. 150.507; RvS 22 mei 2006, nr. 159.064).
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2.2.2. In casu richt de verzoekende partij haar beroep tegen twee verschillende administratieve

beslissingen: een beslissing van “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus” genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

en een “bevel om het grondgebied te verlaten”, afgeleverd door de gemachtigde van de Staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

De kwestie is derhalve te bepalen of het belang van een goede rechtsbedeling vereist, en a fortiori

toelaat, dat deze twee beroepen worden ingediend door middel van één verzoekschrift.

Hoewel er een direct verband bestaat tussen beide bestreden beslissingen, waarbij de tweede werd

genomen na de eerste, is de Raad van oordeel dat dit verband alleen niet volstaat om aan te tonen dat

de weerslag van de gedane vaststellingen of van de ten aanzien van de eerste bestreden beslissing

genomen beslissingen op het resultaat van de andere van die aard zou zijn dat het, in het belang van

een goede rechtsbedeling, zou opleggen beide te behandelen in het kader van één beroep.

2.2.3. Enerzijds, immers, voor zover het de eerste bestreden beslissing betreft, moet het beroep worden

behandeld op basis van artikel 39/2, § 1, 1ste en 2de lid 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). Dit beroep in volle rechtsmacht, dat steeds van rechtswege schorsend is, wordt

geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen 39/69 tot 39/77 van dezelfde wet,

die meer bepaald een gewone procedure en een versnelde procedure regelen, desgevallend gepaard

gaand met bijzondere modaliteiten en termijnen (inroeping van nieuwe elementen in het verzoekschrift

en ter terechtzitting, verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen,

verkorte behandelingstermijnen voor de prioritaire zaken, verkorte termijnen in geval van versnelde

procedure).

Voor zover het de tweede bestreden beslissing betreft, moet het beroep daarentegen worden behandeld

op basis van artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet. Dit annulatieberoep, dat in beginsel niet van

rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen

39/78 tot 39/85 van dezelfde wet, alsook door de artikelen 31 tot 50 van het Procedurereglement van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV), die meer bepaald een annulatieprocedure en een

procedure in administratief kort geding regelen, op hun beurt gepaard gaande met bijzondere

modaliteiten en termijnen (verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met

opmerkingen, eventuele indiening van een synthesememorie, toepasselijke termijnen in geval van

administratief kort geding, modaliteiten van voortzetting van de procedure na administratief kortgeding,

bijzondere procedures bepaald in het PR RvV).

Er dient te worden vastgesteld dat door de totaal verschillende aard van de geïmplementeerde

contentieux en door de specifieke gevolgen, modaliteiten en termijnen die hiermee gepaard gaan, de

combinatie van deze twee procedures in één en hetzelfde beroep niet verenigbaar is met een goede

rechtsbedeling, maar daarentegen de snelle instaatstelling van de dossiers, de duidelijkheid van de te

voeren debatten en de behandeling van de zaken binnen de wettelijk opgelegde termijnen schaadt,

aangezien de bijzonderheden die aan elk van beide procedures gekoppeld zijn, op elk moment het

goede verloop van de andere procedure kunnen vertragen of zelfs hinderen.

2.2.4. Anderzijds biedt een dergelijke combinatie van procedures door middel van één en hetzelfde

beroep geen enkel bijzonder voordeel voor de verzoekende partij, ten opzichte van de behandeling van

aparte en verschillende verzoekschriften voor elk van de bestreden beslissingen.

Artikel 39/80 van voormelde wet bepaalt immers het volgende: “Indien een beroep tot nietigverklaring

van een beslissing tot toegang of tot verblijf samenhangt met een beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft de behandeling van het

laatstgenoemde beroep voorrang. In voorkomend geval kan de Raad evenwel in het belang van een

goede rechtsbedeling beslissen dat hetzij beide beroepen samen worden behandeld en afgedaan, hetzij

beslissen dat het onderzoek van het beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort totdat een definitieve

beslissing over het beroep in volle rechtsmacht is genomen.” Met toepassing van deze bepaling zal het

beroep in volle rechtsmacht in elk geval steeds bij voorrang worden behandeld en behoudt de Raad elke

vrijheid om, volgens hetgeen het belang van een goede rechtsbedeling in het voorliggende geval

vereist, te beslissen het onderzoek van het annulatieberoep op te schorten of dit beroep tegelijkertijd

(maar niet samen) te onderzoeken.

Artikel 39/70 van de vreemdelingenwet, toepasselijk op het beroep in volle rechtsmacht, bepaalt

bovendien het volgende: “Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het

indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van

de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

worden uitgevoerd.”
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Hieruit volgt dat in geval van apart ingediende verzoekschriften tegen twee beslissingen waarvan één tot

het contentieux volle rechtsmacht behoort en de andere tot het annulatiecontentieux, de effectiviteit van

de door de verzoekende partij ingediende beroepen en de bescherming van haar rechten tijdens de

behandeling van deze beroepen, op dergelijke manier door de wet worden geregeld dat het belang van

een goede rechtsbedeling niet beter zou worden gediend in geval van indiening van één verzoekschrift

tegen beide bestreden beslissingen.

2.2.5. Gelet op voorgaande ontwikkelingen vertonen beide bestreden beslissingen geen enkel onderling

verband van verknochtheid waardoor het belang van een goede rechtsbedeling zou gebieden ze voor

de Raad te betwisten door middel van één verzoekschrift.

Rekening houdend met het voorrangsbeginsel van het beroep in volle rechtsmacht, vermeld in

voornoemd artikel 39/80, moet de beslissing van “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, als de belangrijkste van beide bestreden beslissingen worden beschouwd.

Er dient derhalve te worden besloten dat het beroep onontvankelijk moet worden verklaard voor zover

het het “bevel om het grondgebied te verlaten”, uitgereikt door de gemachtigde van de Staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, betreft.

3. Over de ontvankelijkheid van het beroep gericht tegen de beslissing van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen

Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van de “motiviatieplicht/

vluchtelingenconventie”. Desbetreffend beperkt verzoekende partij haar verweer tot het volgende:

“Dat door de het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voorbijgegaan wordt

aan de feitelijke appreciatie van de omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt.

Dat een correcte interpretatie van het feitelijke verhaal wel degelijk een kern uitmaakt van indirecte

vervolging en de vrees hiervoor.”

Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen moet het

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

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet

worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze

waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (zie RvS 1 oktober 2006, nr.

135.618).

De Raad stelt vast dat verzoekende partij niet verder gaat dan te stellen dat haar asielrelaas niet correct

werd geïnterpreteerd en nalaat te concretiseren welke elementen van dit relaas door verwerende partij

verkeerd werden beoordeeld en evenmin ingaat op ook maar één element van de uitgebreide motivering

van verwerende partij waaruit een schending van de motiveringsplicht en van de vluchtelingenconventie

zou moeten blijken.

Vermits verzoekende partij onvoldoende duidelijk en precies aangeeft hoe de bestreden beslissing de

geschonden geachte motiveringsplicht en vluchtelingenconventie heeft miskend en aldus niet voldoet

aan de voormelde substantiële vereiste, is het enige middel onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen wordt verworpen.

Artikel 2

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht september tweeduizend vijftien door:
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dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN , griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


