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nr. 230 119 van 12 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX

Akkerstraat 1

9140 TEMSE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 28 mei 2019

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 17 mei 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt

voor de verzoekende partijen, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart afkomstig te zijn uit Tirana en de Albanese nationaliteit te bezitten.

Rond april 2016 leerde u uw huidige echtgenote, X. T. (…) (O.V. (…)) kennen in de stad Vlorë, waar u

op vakantie was en uw echtgenote werkte. In juni 2016 ging u zoals het de traditie betaamt haar hand

vragen aan haar familie bij uw echtgenote thuis. U stelde zichzelf voor. Toen u de namen van uw ouders

gaf, sprongen verschillende familieleden van X. (…) recht en vertelden jullie dat uw echtgenote en u

neef en nicht waren in de eerste graad. Jullie moeders waren immers halfzussen langs moederszijde.
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Onmiddellijk werd jullie gevraagd de relatie stop te zetten omdat zoiets ondenkbaar is in Albanië. Tegen

de wil van jullie familie in gingen jullie echter door met jullie relatie. Meermaals zei uw familie u dat ze

zich schaamden. Eind 2016 bent u voor een eerste keer aangevallen geweest door familieleden van uw

echtgenote. U werd geslagen met harde voorwerpen en raakte gewond aan uw linkerschouder. In

januari 2017 werd u opnieuw aangevallen en hield u hier een gebroken hand aan over. U werd steeds

achtervolgd en niet met rust gelaten. U werd nog aangevallen met zware voorwerpen doch hield hier

minder ernstige verwondingen aan over als de eerste twee keer. U verbrak de relatie echter niet. U ging

extra vroeg werken ’s morgens en keerde ’s avonds laat pas terug van uw werk om de vele familieleden

van X. (…) die het op u gemunt hadden zo veel mogelijk te ontwijken. Toen u later vernam dat X. (…)

zwanger was, besliste u Albanië te verlaten omdat u zich zorgen maakte over de veiligheid van jullie

kind. Op 11 december 2017 huwde u X. (…) voor de wet.

Op 5 april 2018, in de zevende maand van X.’s (…) zwangerschap, verliet u Albanië. Op 7 april 2018

kwam u aan in België. Op 10 april 2018 diende u samen met uw echtgenote een eerste verzoek om

internationale bescherming in. Op 1 juli 2018 werd jullie dochter I. T. (…) geboren. Bij terugkeer naar

Albanië vreesde u voor uw eigen veiligheid en die van uw dochter daar zij een kind is dat voortgekomen

is uit een niet-geoorloofde relatie en bijgevolg als een bastaard beschouwd wordt in de Albanese

samenleving. Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legden u en uw

echtgenote de volgende originele documenten neer: uw paspoort, het paspoort van uw echtgenote, uw

identiteitskaart, uw huwelijksakte, uw rijbewijs en een attest en röntgenfoto van het militair ziekenhuis

betreffende uw gebroken hand.

Uw eerste verzoek om internationale bescherming werd op 5 oktober 2018 kennelijk ongegrond

verklaard. Op 15 oktober 2018 dienden u en uw echtgenote een beroep tegen deze beslissing in bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In haar arrest van op 8 januari 2019 verwierp de Raad jullie

beroep.

Op 2 april 2019 dienden u en uw echtgenote een tweede verzoek om internationale bescherming in,

zonder het Belgische grondgebied verlaten te hebben. In het kader van jullie huidige verzoek haalt u

aan dat het huwelijk tussen u en uw echtgenote niet aanvaard wordt door uw familie noch de hare

omdat uw echtgenote familie is van u langs de kant van uw moeder. U herhaalt dat jullie in Albanië

bedreigd werden door jullie families. Ondertussen heeft u vernomen dat zowel uw familie als de familie

van uw echtgenote jullie dochter willen vermoorden. Ter ondersteuning van uw verzoek om

internationale bescherming legt u de volgende originele documenten neer:

een gezinssamenstellingscertificaat van u en uw ouders, een gezinssamenstellingscertificaat van uw

ouders met uw grootouders langs vaderszijde en een gezinssamenstellingscertificaat van u met uw

echtgenote. Na uw interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken maakt u nog een

gezinssamenstellingscertificaat over.

U en uw echtgenote dienden op 2 april 2019 tevens een verzoek om internationale bescherming in in

naam van jullie dochter I. T. (…) (O.V. (…)).

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige

procedure redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Uit het administratief dossier blijkt immers dat u naar aanleiding van onderhavig verzoek geen

bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd en evenmin nieuwe documenten of bewijsstukken

hebt aangebracht die betrekking hebben op uw verzoek. U beperkt zich integendeel louter tot een

verwijzing naar asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, met name uw problemen met uw

familie en met de familie van uw echtgenote naar aanleiding van jullie bloedverwantschap (verklaring
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volgend verzoek R. (…), d.d. 30.04.2019, vragen 15, 17, 18; verklaring volgend verzoek X. (…), d.d.

30.04.2019, vragen 15, 18). Uw familie en de familie van uw echtgenote zouden tevens op de hoogte

zijn dat jullie een dochter hebben en haar willen vermoorden. In dit verband dient benadrukt te worden

dat jullie eerste verzoek om internationale bescherming door het CGVS als kennelijk ongegrond werd

beschouwd, omdat er geen geloof gehecht kon worden aan de beweerde bloedverwantschap tussen u

en uw echtgenote en de problemen die hieruit zouden zijn voortgevloeid. Deze beslissing en

beoordeling werd door de RvV bevestigd. U diende geen cassatieberoep in. Bijgevolg resten er u

geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste verzoek om internationale bescherming

en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat

er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans

minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. Echter, in

onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Met betrekking tot de nieuwe documenten die u aanbrengt, met name het

gezinssamenstellingscertificaat van u en uw ouders, het gezinssamenstellingscertificaat van uw ouders

met uw grootouders langs vaderszijde, het gezinssamenstellingscertificaat van u met uw echtgenote en

het gezinssamenstellingscertificaat van uw grootouders langs moederszijde (overzicht voorgelegde

identiteits- en reisdocumenten + ontvangstbewijs andere documenten R. (…), d.d. 30.04.2019; notities

van het persoonlijk onderhoud R. (…) CGVS, d.d. 14.09.2018, p. 14), ter ondersteuning van de

motieven die u naar aanleiding van uw vorig verzoek hebt uiteengezet, moet worden vastgesteld dat

deze stukken inhoudelijk geen verband houden met de door u beschreven vluchtmotieven die reeds

ongeloofwaardig bevonden werden omdat er geen geloof gehecht kon worden aan

het bloedverwantschap tussen u en uw echtgenote en omdat u en uw echtgenote verschillende

tegenstrijdige en incoherente verklaringen aflegden. Nergens uit de vier

gezinssamenstellingscertificaten kan opgemaakt worden dat u en uw echtgenote bloedverwanten zijn. U

legt immers het gezinssamenstellingscertificaat van u met uw echtgenote, het

gezinssamenstellingscertificaat van u met uw ouders en het gezinssamenstellingscertificaat van uw

grootouders langs vaderszijde neer, terwijl u en uw echtgenote bloedverwanten zouden zijn via jullie

beide moeders, die halfzussen zouden zijn (notities van het persoonlijk onderhoud R. (…) CGVS, d.d.

14.09.2018, p. 15; verklaring volgend verzoek R. (…), d.d. 30.04.2019, vraag 15). Het attest dat de

gezinssamenstelling van uw grootouders langs moederszijde weergeeft bevat noch de naam van uw

moeder noch de naam van uw schoonmoeder (notities van het persoonlijk onderhoud X. (…) CGVS,

d.d. 14.09.2018, p. 3; notities van het persoonlijk onderhoud R. (…) CGVS, d.d. 14.09.2018, p. 3). Dit

certificaat mist derhalve alle bewijskracht. U laat na attesten van uw echtgenote en diens ouders en

grootouders langs moederszijde neer te leggen. Hierdoor kunnen de door u neergelegde stukken uw

vermeende familieband niet aantonen. Uw verklaringen in het kader van uw tweede verzoek dat u

misschien documenten kunt verkrijgen over de familie van uw echtgenote (verklaring volgend verzoek

R. (…), vraag 15) volstaan evenmin om een ander licht te laten schijnen op de beslissing van de Raad

in het kader van uw eerste verzoek. De Commissaris-generaal wordt immers geacht zijn beslissing te

nemen op grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de verzoeker. Er kan dan

ook onmogelijk van de Commissaris-generaal worden verwacht dat hij bij het beoordelen van een

verzoek om internationale bescherming rekening zou houden met stukken die hem niet werden

voorgelegd.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het volgend verzoek om internationale bescherming van

uw echtgenote X. T. (…) (O.V. (…)) en het eerste verzoek om internationale bescherming van uw

dochter I. T. (…) (O.V. (…)) eveneens niet-ontvankelijk verklaard worden.

C. Conclusie

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

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om
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internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, zijnde de

echtgenote van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van

eerste verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen 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.

2.2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat inzake het eerste verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partijen van 10 april 2018 door verwerende partij op 5 oktober 2018 geoordeeld werd dat

het verzoek kennelijk ongegrond was nu geen enkel geloof kon worden gehecht aan hun asielrelaas.

Deze beslissingen werden bevestigd bij arrest nr. 214 800 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 8 januari 2019, waartegen geen beroep werd aangetekend bij de Raad

van State.

Verzoekende partijen kunnen de mogelijkheid om een volgend verzoek om internationale bescherming

in te dienen niet aanwenden om een vorm van beroep in te stellen tegen de definitieve beslissing inzake

hun eerder(e) verzoek(en) (RvS 15 september 2004, nr. 134.977). Bovendien wijst de Raad erop dat bij

de beoordeling van de zaak de commissaris-generaal rekening houdt met alle feitelijke elementen, ook

met deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere verzoeken om internationale

bescherming. Geen enkele wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een volgend verzoek om

internationale bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere

verzoeken om internationale bescherming bekend waren.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld

en die, gelet op het feit dat het beroep tegen de desbetreffende beslissingen werd verworpen, als

vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat

van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest

indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben

voorgelegen. In het kader van het onderhavige beroep kan enkel worden geoordeeld of de nieuwe

gegevens van aard zijn de vaststellingen die werden gedaan in het kader van het eerder verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partijen in een ander daglicht te stellen.

2.2.3. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen hun

huidig verzoek om internationale bescherming steunen op het feit dat zij nog steeds niet naar hun land

van herkomst kunnen terugkeren omwille van de problemen die zij aanhaalden in het kader van hun

eerste verzoek om internationale bescherming, meer bepaald dat zij in Albanië bedreigd werden door

hun families die hun huwelijk niet aanvaarden omdat verzoekende partijen familie zijn van elkaar langs

de kant van hun moeders. Zij stellen tevens dat zij ondertussen vernomen hebben dat hun families hun

dochter willen vermoorden.

2.2.4. De Raad is van oordeel dat verwerende partij in haar beslissingen met recht heeft kunnen

besluiten dat onderhavige verzoeken om internationale bescherming geen nieuwe elementen bevatten

die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoekers om internationale bescherming voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor de subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komen. De motieven van de bestreden

beslissingen vinden steun in het administratief dossier en zijn deugdelijk.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partijen geen argumenten aanbrengen die de motieven van de

bestreden beslissingen op afdoende wijze kunnen weerleggen.
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Verzoekende partijen beperken zich in hun verzoekschrift immers tot de opmerking dat zij wel degelijk

bewijzen ter staving van hun bloedverwantschap hebben opgestuurd naar verwerende partij, met name

de geboorteaktes van verzoekende partijen en de geboorteaktes van hun moeders. De Raad stelt

evenwel vast dat verzoekende partijen geen enkel bewijs bijbrengen van het feit dat zij deze stukken

hebben overgemaakt aan verwerende partij, waardoor dit slechts een blote bewering betreft. Het spreekt

voor zich dat geen rekening gehouden kan worden met stukken die niet worden voorgelegd.

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen voor het overige niet de minste poging ondernemen om de

motieven van de bestreden beslissingen met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Deze

blijven dan ook onverminderd overeind.

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

dat verzoekende partijen geen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen.

2.2.6. Waar verzoekende partijen aanvoeren 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 beslissingen en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de verklaringen van verzoekende

partijen bij de Dienst Vreemdelingenzaken omtrent de nieuwe elementen die zij in het kader van hun

huidig verzoek om internationale bescherming aanvoeren en de door hen neergelegde documenten

(administratief dossier, stukken 5, 8 en 8b). De commissaris-generaal heeft de verzoeken om

internationale bescherming van verzoekende partijen 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.

2.2.7. 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 partijen

geen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij zijn gebaseerd.

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

bijgetreden.

2.2.8. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissingen zijn gesteund

op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december 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


