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nr. 228 809 van 18 november 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Wettelijk vertegenwoordigd door haar ouders X en X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X handelend als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig

kind X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 14 augustus 2019 hebben ingediend tegen de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 2 augustus 2019.

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 met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 25 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. FRANSSEN loco advocaat

C. DESENFANS en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Albanees staatsburger, geboren in Rreshen (Mirditë, Albanië) op 11 februari 2014. U bent

aldus minderjarig. Uw ouders, A. (…) en A. K. (…) (O.V. (…)), dienden op 4 september 2018 een eerste

verzoek om internationale bescherming in. Uw ouders verklaarden dat zij Albanië verlieten omdat zij

gediscrimineerd werden vanwege autisme dat bij u werd vastgesteld. Op 15 oktober 2018 besliste

het Commissariaat-generaal dat de verzoeken van uw ouders kennelijk ongegrond zijn. Voor wat betreft
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de verklaring van uw ouders dat u geen gepaste behandeling kon volgen in Albanië, merkte het

Commissariaat-generaal op dat zij enkel financiële en praktische redenen aanhaalden waarom u geen

dergelijke behandeling kon volgen. Deze redenen ressorteren niet onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie of van de subsidiaire bescherming. Het gegeven dat scholen u niet langer

zouden toelaten omdat ze niet over de nodige aangepaste middelen/infrastructuur beschikken om hem

full time de nodige aangepaste begeleiding te bieden kon niet worden beschouwd als een vervolging in

Vluchtelingrechtelijke zin noch als ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. De door uw ouders aangehaald discriminatie was onvoldoende zwaarwichtig

om gelijkgesteld te kunnen worden met vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met

ernstige schade in de zin van subsidiaire bescherming. Daarnaast hadden uw ouders geenszins

aannemelijk gemaakt dat zij voor de door hen aangehaalde problemen met mensen uit hun omgeving

geen of onvoldoende beroep konden doen op de hulp en/of bescherming van de Albanese autoriteiten.

De beroepen van uw ouders tegen deze beslissingen werden op 24 april 2019 verworpen door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 1 juli 2019 dienden uw ouders u in uw naam een verzoek om

internationale bescherming in België in. Gelet op uw jonge leeftijd werden uw vader en moeder

uitgenodigd voor een gesprek in het kader van uw verzoek. Zij halen dezelfde motieven aan die zij reeds

uiteenzetten in het kader van hun eigen verzoeken, met name het gebrek aan geschikte scholen voor u

in Albanië en de negatieve commentaren van en spanningen met buren en mensen uit uw omgeving.

Daarnaast wijzen uw ouders op de positieve ontwikkeling die u doormaakt sinds u in België de

mogelijkheid kreeg om enkele maanden school te lopen in een school voor bijzonder onderwijs. Voorts

haalde uw vader een incident aan waarbij M. R. (…), lid van een andere clan uit Rreshen, zich ten

aanzien van de broer van uw vader negatief uitliet over u, waarbij hij zei te hopen dat u niet meer naar

Albanië zou terugkeren. Er volgde een fysieke confrontatie tussen M. R. (…) en de broer van uw vader.

Uw moeder vreest dat u in Albanië niet naar school zal kunnen gaan en er niet aanvaard zal worden

door de maatschappij.

Ter ondersteuning van uw verzoek legde uw ouders volgende documenten neer: een kopie van de

attesten van immatriculatie van uw ouders en uw broer; een kopie van de identiteitskaart van uw

moeder; de persoonscertificaten van u en uw broer; een pedagogisch verslag van de school ‘Peau

d’eau’ voor bijzonder onderwijs d.d. 6 juni 2019; een artikel uit Gazeta Shqiptare d.d. 4 april 2018 over

de toename van het aantal diagnoses van autismespectrumstoornis in Albanië; en een – onleesbaar –

verslag van een EEG-scan, waarover uw vader verklaarde dat deze werd genomen toen u één jaar oud

was.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier van oordeel is dat er in uw hoofde, als begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Het Commissariaat-generaal

oordeelde dat u niet persoonlijk kon worden gehoord omdat u wegens uw jonge leeftijd hiervoor niet

over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. Bijgevolg werden uw vader, A. K. (…), en uw

moeder, Af. K. (…), opgeroepen in het kader van uw verzoek om internationale bescherming. Er kan

dus redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure

gerespecteerd worden, evenals dat u kan voldoen aan uw verplichtingen.

Artikel 57/6, §3, 6° van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan

verklaren wanneer de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een afzonderlijk verzoek

rechtvaardigen, nadat er een eindbeslissing werd genomen over een verzoek om internationale

bescherming dat in zijn naam werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, 1, eerste lid. In het

tegengestelde geval neemt de commissaris-generaal een beslissing waarin hij besluit dat het verzoek

ontvankelijk is.

In dit geval blijkt uit de verklaringen van uw ouders dat uw verzoek om internationale bescherming

uitsluitend berust op dezelfde gronden die uw ouders aanhaalden bij hun verzoeken van 4 september

2018, waarvoor de beslissingen nu definitief zijn. Uw ouders vreesden immers dat u in Albanië geen

aangepast onderwijs zal kunnen volgen en dat zij het slachtoffer zouden worden van discriminatie door

hun omgeving ten gevolge van autismespectrumstoornis dat bij u werd vastgesteld (CGVS, p. 2-6).

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat u bij het verzoek van uw moeder reeds werd ingeschreven als

persoon ten laste en dat bijgevolg ook de beslissing dat haar verzoek kennelijk ongegrond is ook voor u

geldt. Voor wat betreft de verwijzing van uw vader naar een incident tussen zijn broer en M. R. (…),

nadat laatstgenoemde zich negatief over u had uitgelaten en gezegd had te hopen dat u niet meer naar

Albanië zou terugkeren (CGVS, p. 4-5), wees het Commissariaat-generaal er reeds in het verzoek van

uw ouders op dat zij geenszins aannemelijk hadden gemaakt dat zij voor problemen met mensen uit hun
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omgeving geen of onvoldoende beroep konden doen op de hulp en/of bescherming van de Albanese

autoriteiten.

Rekening houdend met wat voorafgaat, blijkt dat u geen eigen elementen hebt aangehaald die een

afzonderlijk verzoek voor u rechtvaardigen.

De neergelegde documenten wijzigen bovenstaande appreciatie niet. Uw identiteit, nationaliteit

en familiesamenstelling worden niet betwist. De diagnose van autismespectrumstoornis die bij u werd

vastgesteld, staat niet ter discussie. Met betrekking tot het artikel merkte het Commissariaat-generaal in

het verzoek van uw ouders op dat zij financiële en praktische redenen aanhaalden waarom u geen

gepaste behandeling kon volgen in Albanië en dat deze niet ressorteren onder het toepassingsgebied

van de Vluchtelingenconventie of van de subsidiaire bescherming. Het artikel vermeldt overigens een

nieuwe wet op sociale voorzieningen volgens dewelke een fonds zal opgericht worden om ouders van

kinderen met autisme te ondersteunen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2 en 3 EVRM,

van artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de

artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6/1, 57/6, § 3 en 62 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), van de materiële motiveringsplicht en van “de algemene

rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel”. Tevens meent verzoekende partij dat er sprake is van een manifeste

appreciatiefout.

2.2.1. Wat de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 EVRM betreft, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij haar

verzoek om internationale bescherming uitsluitend berust op dezelfde gronden die haar ouders

aanhaalden bij hun verzoeken van 4 september 2018, waarvoor de beslissingen nu definitief zijn.

Verzoekende partij werd bij het verzoek van haar moeder reeds ingeschreven als persoon ten laste

waardoor de beslissing dat haar verzoek kennelijk ongegrond is ook voor verzoekende partij geldt.

De Raad wijst erop dat artikel 57/6, § 3, 6° van de Vreemdelingenwet als volgt luidt: “De Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk verklaren wanneer: 6° de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een

apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek om internationale bescherming

werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover een definitieve beslissing werd

genomen. In het andere geval neemt de Commissaris-generaal een beslissing waarbij tot de

ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten.”
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De Raad is van oordeel dat verwerende partij in haar beslissing met recht heeft kunnen besluiten dat in

casu de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek rechtvaardigen,

nadat er eerder namens hem een verzoek om internationale bescherming werd ingediend

overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, waarover een definitieve

beslissing werd genomen. De motieven van de bestreden beslissing vinden steun in het administratief

dossier en zijn deugdelijk.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen argumenten aanbrengt die de motieven van de bestreden

beslissing op afdoende wijze kunnen weerleggen.

2.2.4. Wat betreft de opmerking van verzoekende partij dat de bedreigingen tegen haar leven, geuit door

een zekere M. R. ten overstaan van haar oom, onvoldoende onderzocht werden door de commissaris-

generaal, benadrukt de Raad dat de geloofwaardigheid hiervan niet betwist wordt in de bestreden

beslissing, doch dat er gewezen wordt op het feit dat reeds in het kader van het verzoek om

internationale bescherming van haar ouders werd geoordeeld dat zij geenszins aannemelijk hadden

gemaakt dat zij voor problemen met personen uit hun omgeving geen of onvoldoende beroep zouden

kunnen doen op de hulp en/of bescherming van de Albanese autoriteiten. Bijgevolg kan omwille van

deze voorgehouden bedreigingen niet geconcludeerd worden dat verzoekende partij een gegronde

vrees voor vervolging koestert of een reëel risico op ernstige schade loopt. In het kader van onderhavig

verzoek om internationale bescherming werden geen elementen aangebracht die een ander licht

werpen op deze beoordeling, noch worden dergelijke elementen aangereikt in het verzoekschrift.

2.2.5. De Raad stelt vast dat verzoekende partij zich voor het overige beperkt tot het volharden in het

vluchtrelaas zoals uiteengezet door haar ouders en in het argument dat zij geen voldoende en niet-

tijdelijke bescherming van de Albanese overheden kan krijgen, waarbij zij de argumenten die eerder

ontwikkeld werden in het verzoekschrift ingediend in het kader van het beroep tegen de beslissingen

van de commissaris-generaal in hoofde van haar ouders, herhaalt. De Raad wijst er evenwel op dat

deze argumenten reeds werden beoordeeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het kader

van het beroep tegen de beslissingen van de commissaris-generaal in hun hoofde, hetwelk werd

afgesloten bij arrest nr. 220 169 van 24 april 2019 (zie bijlagen 1-3 van de nota met opmerkingen van

verwerende partij (rechtsplegingsdossier, stuk 6)). Dit arrest is definitief en heeft gezag van gewijsde.

Het louter hernemen van argumenten die eerder reeds behandeld werden door de Raad, kan dan ook

geen ander licht werpen op de eerder gemaakte beoordeling.

2.2.6. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze besluit

dat verzoekende partij, nadat er een eindbeslissing werd genomen over een verzoek om internationale

bescherming dat in haar naam werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid van de

Vreemdelingenwet, geen eigen feiten aanhaalt die een afzonderlijk verzoek rechtvaardigen.

2.2.7. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de verklaringen van haar ouders

tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal van 24 juli 2019 in het kader van het

verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij en de door verzoekende partij

neergelegde documenten (administratief dossier, stukken 6 en 13). De commissaris-generaal heeft het

verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en

zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21

maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Aangezien

verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat verzoekende partij, nadat er een

eindbeslissing werd genomen over een verzoek om internationale bescherming dat in haar naam werd

ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, geen eigen feiten

aanhaalt die een afzonderlijk verzoek rechtvaardigen, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.
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2.2.9. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.10. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


