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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 8245 van 29 februari 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 Servische nationaliteit te zijn, op 10
september 2007 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 13 augustus 2007.

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 het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 4801 waarbij de
debatten worden heropend en de terechtzitting wordt bepaald op 17 januari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. BOURRY loco
advocaat V. VANDERMEEREN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De feiten

1.1. Verzoeker diende op 7 juli 2003 een eerste asielaanvraag in, die resulteerde in een
beslissing van 28 december 2004 van de huidige verwerende partij tot weigering van
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.

1.2. Na beroep van verzoeker besliste de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen op
27 september 2005 tot weigering van de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.

1.3. Het beroep dat door verzoeker werd ingesteld tegen laatstgenoemde beslissing werd
door de Raad van State verworpen bij arrest nr. 167.328 van 31 januari 2007.
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1.4. Op 21 maart 2007 diende verzoeker andermaal een asielaanvraag in, waarop werd
beschikt met de thans bestreden beslissing.

2. De gegrondheid van het beroep

2.1. 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 haar declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen
van de hoedanigheid van vluchteling of het al dan niet toekennen van de subsidiaire
beschermingsstatus, 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.

2.2. In casu moet worden vastgesteld dat verzoekers eerste asielaanvraag resulteerde in
een beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 27 september 2005,
waarin werd overwogen dat verzoeker onder de toepassing van de uitsluitingsbepalingen van
het Verdrag van Genève, meer bepaald artikel 1F, a, valt en de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling aan verzoeker werd geweigerd.

2.3. De Raad is niet bevoegd opnieuw te oordelen over de beslissing met betrekking tot de
eerste asielaanvraag. Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel dat er niet meermaals
geoordeeld wordt over eenzelfde zaak is te dezen zijn bevoegdheid beperkt tot de beoordeling
van het in de tweede asielaanvraag aangehaalde nieuwe gegevens alsmede van de aanvraag
om toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.4. Luidens de gehoorverslagen diende verzoeker een tweede asielaanvraag in omdat hij
een beroep had ingediend (tegen de weigeringsbeslissing met betrekking tot de eerste
asielaanvraag) en de sociale hulp die hij kreeg op een bepaald moment werd stopgezet
(gehoorverslag CGVS, administratief dossier stuk 3, p 3). Bij navraag naar de nieuwe
elementen verklaarde verzoeker dat hij onder geen enkel voorwendsel kan terugkeren naar
Kosovo, omdat hij daar een woning in brand heeft gestoken, geplunderd en mensen gedood
heeft (p 4) en “heel wat erge zaken met Albanezen (heeft) uitgestoken” (p 10), en dat hij van
andere Roma die vanuit Kosovo naar België kwamen hoorde dat ze erge zaken beleefd
hebben, dat ze daar nog steeds lijden en dat terugkeren niet mogelijk is (p 10).

Deze “nieuwe elementen” zijn niet van aard om de beslissing tot uitsluiting in het kader
van de eerste asielaanvraag van de vluchtelingenstatus in een ander daglicht te stellen, net
zomin als de door verzoeker neergelegde documenten die alle betrekking hebben op
elementen die niet ter discussie worden gesteld. Derhalve moet aan verzoeker de
vluchtelingenstatus worden geweigerd.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vast dat artikel 55/4 van
de Vreemdelingenwet onder meer bepaalt dat een vreemdeling wordt uitgesloten van deze
status wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een misdrijf tegen de vrede,
een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd.

In de voormelde beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van
27 september 2005 werd, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, geoordeeld dat het
aannemelijk is dat verzoeker heeft deelgenomen aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de
menselijkheid. Aangezien verzoeker geen nieuwe gegevens bijvoegt die de Raad ertoe
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zouden nopen daar anders over te oordelen, moet hij worden uitgesloten van de subsidiaire
beschermingsstatus.



      RvV X / Pagina 4 van 3

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 29 februari 2008 door:

mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 J. GHEYLE. A. WIJNANTS.


