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nr. 83 147 van 18 juni 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 26 maart 2012

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

staatlozen van 24 februari 2012.

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 7 mei 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 9 mei 2012.

Gelet op de beschikking van 24 mei 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. FRERE loco advocaat C.

KAYEMBE-MBAYI en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Verzoekers voeren problemen van louter gemeenrechtelijke aard aan ter ondersteuning van hun

asielaanvragen. De bestreden beslissingen stellen vast dat deze problemen niet onder het

toepassingsgebied 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 vallen. Verder stellen de

bestreden beslissingen eveneens dat verzoekers verklaring dat hij gezocht wordt door de Servische

politie met de bedoeling hem onmiddellijk op te sluiten ongeloofwaardig is.

Verzoekers slagen er niet in de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissingen te weerleggen,

maar beperken zicht tot het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het uiten van blote beweringen

en het uiteenzetten van theoretische beschouwingen.
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Verzoekers, die met toepassing van artikel 39/73, §4 van voormelde wet gevraagd hebben om gehoord

te worden, verwijzen ter terechtzitting naar hun verzoekschrift, uiten de blote bewering dat verzoeker

R.M. nog steeds gezocht wordt door de politie en leggen een nieuw document neer. Dit niet in de taal

van de rechtspleging opgestelde document wordt echter, bij gebreke aan een voor eensluidend

verklaarde vertaling, met toepassing van artikel 8 PR RvV niet in overweging genomen.

In zoverre verzoekers argumenten aanvoeren in hun vraag tot horen zijn deze onontvankelijk.

Daargelaten artikel 39/76, §1 van voormelde wet, laat artikel 39/73, §4 van voormelde wet immers niet

toe nieuwe middelen of argumenten aan te voeren.

Bijgevolg tonen verzoekers niet aan dat zij redenen hebben om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer

naar Servië.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend en twaalf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


