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nr. 235 946 van 20 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

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 Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op

4 december 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 20 november 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 29 april 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

In het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming verklaarde u van Roma-afkomst te

zijn, de Noord-Macedonische nationaliteit te hebben en geboren te zijn in Kumanovo, Noord-Macedonië.

Sinds 2002 woonde u daar in een eigen huis in de wijk Divo Naselba. Uw ouders en één van uw broers

zijn overleden, u heeft een zus en broer in Kumanovo, een zus en broer die in Servië wonen, en een zus

die in België woont. U was gehuwd met S.D. (…) maar bent een vijftal jaar geleden gescheiden. U heeft

samen twee kinderen, A. (…) en D. (…), over wie u de voogdij heeft en die samen met u in België

verblijven. De oorlogen van de late jaren 1990 en vroege jaren 2000 lieten een zware indruk op u na en

u heeft psychologische problemen. Daarenboven worden u en uw familie in Noord-Macedonië

gediscrimineerd omwille van uw afkomst als Roma. U werkte tot 2015 in Noord-Macedonië als
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seizoenarbeider in de landbouw, steeds in het zwart. In mei 2015 vond in Kumanovo een terroristische

aanslag plaats, gepleegd door Albanese personen uit Noord-Macedonië en Kosovo. De aanval

duurde een dag, een paar dagen of een week. In deze periode verbleef u samen met uw kinderen bij uw

zus R. (…) in een andere wijk in Kumanovo. U verbleef zes maanden bij uw zus, waarna u naar het dorp

Tabanovci trok. Daar begon u te werken als herder, waarmee u meer verdiende dan met uw vroegere

werk in de landbouw. Acht maanden na het incident van mei, ging u voor het eerst terug naar uw wijk

om uw woning te zien – u was niet eerder durven gaan. U zag dat uw huis volledig verwoest was, enkel

de muren stonden nog overeind. Toen u naar uw woning kwam kijken, werd u uitgescholden door uw

Albanese buren. U kon uw woning niet renoveren omdat u niet over het nodige geld beschikte.

Bovendien beschikte u over geen enkel bewijs dat het huis u toebehoorde, aangezien u het illegaal had

gebouwd en nooit had gelegaliseerd. In april of mei 2017 ging u nog een keer naar uw woning kijken.

Opnieuw werd u door uw buren geprovoceerd. Bovendien zag u dat een van uw buren een nieuwe

woning was beginnen bouwen op de plaats waar uw woning had gestaan. In juni 2018 (drie

maanden voor uw komst naar België) ging u opnieuw naar uw woning, omdat het u pijn deed dat uw

woning was vernield. U bekeek het nieuwe huis dat er inmiddels was gebouwd. Toen de buren u

opmerkten, werd u hard geslagen door verschillende personen, tot u bijna dood was. Men liet u op

straat achter, en u slaagde erin tot bij uw zus te geraken. Zij bracht u naar het ziekenhuis en vervolgens

verbleef u nog twee of drie dagen bij haar alvorens terug te keren naar Tabanovci. Toen uw baas u zag,

raadde hij u aan om naar Europa te vertrekken. Samen met uw kinderen vertrok u op 8 of 9 september

2018 met een bestelwagen uit Noord-Macedonië. U reisde op illegale wijze naar België, waar u de

volgende dag aankwam en uw verzoek om internationale bescherming indiende op 11 september 2018.

Ter staving van uw verzoek legde u uw geboorteakte en die van uw kinderen neer, evenals uw

echtscheidingsakte. Uw advocaat legde nog een psychologisch attest neer en artikels over de

incidenten die in Kumanovo plaatsvonden in mei 2015.

Op 18 december 2018 verklaarde het CGVS uw verzoek kennelijk ongegrond omdat u de problemen

met uw huis niet aannemelijk wist te maken, noch dat u indien u deze of andere problemen zou

ondervinden niet of onvoldoende zou kunnen rekenen op de hulp en/of bescherming van de Noord-

Macedonische autoriteiten. U bracht verder geen enkel element aan dat de door u beweerde

discriminatie omwille van uw etnie in concreto aantoonde. U ging in beroep tegen deze beslissing bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) die op 26 juni 2019 uw beroep verwierp.

Zonder België te verlaten diende u een eerste volgend verzoek om internationale bescherming in op 16

juli 2019. U verwijst opnieuw naar de problemen in uw wijk omwille van de inname van uw woning door

Albanezen en legt bijkomende documenten neer om uw psychologische toestand aan te tonen. U

verklaart bovendien dat uw kinderen meer kansen zouden hebben op beter werk indien ze hier naar

school gaan. Ter staving van uw volgend verzoek legt u opnieuw de geboorteakten van u en uw

kinderen neer, alsook twee medische verslagen opgesteld op 9 mei 2019 en op 6 september 2019 door

dokter A.K. (…) in het kader van een 9ter-aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), twee

medische verslagen opgesteld op 9 mei 2019 door dokter A.K. (…), een brief van dokter A.K. (…) over

de afwezigheid van een tolk op uw afspraak van 6 september 2019 en drie medische verslagen

opgesteld op 6 januari 2018, 22 mei 2019 en 4 september 2019 door een klinisch psycholoog, een mail

van deze klinische psycholoog aan de medische staf van het centrum in Sainte- Ode en een medisch

verslag opgesteld door een verpleger op 24 september 2019.

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 bepaalde bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Uit de door u neergelegde documenten en uw verklaringen is immers gebleken dat u psychologische

problemen kent. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het verleden

steunmaatregelen verleend, en werd u gehoord door een gespecialiseerde medewerker van het

Commissariaat-generaal. Tevens werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden

met uw psychologische situatie.

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

worden vastgesteld dat er zich géén concrete aanwijzingen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen. De nieuwe medische documenten die u neerlegt, liggen in het

verlengde van deze die u in het kader van uw eerste verzoek neerlegde en waarmee reeds rekening

werd gehouden.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling met betrekking tot de bijzondere procedurele noden onverkort

gelden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er uit de verklaringen die u aflegt en waarop het CGVS

zijn beslissing baseert blijkt dat u in staat was om op adequate manier de nieuwe elementen in uw

huidig verzoek uiteen te zetten. U zette gedetailleerd en duidelijk uw nieuwe elementen uiteen en gaf op
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geen enkel moment aan dat u omwille van uw psychologische problemen cognitieve moeilijkheden

ondervond. Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat uw rechten gerespecteerd worden en u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig

verzoek hebt uiteengezet met name het feit dat u problemen zou kennen om u opnieuw te vestigen in

uw huis omwille van de Albanezen in uw wijk (verklaring volgend verzoek d.d. 18/10/2019, vraag 15),

moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens een gebrek

aan geloofwaardigheid en de vaststelling dat u niet aannemelijk maakt niet of onvoldoende beroep te

kunnen doen op de hulp en bescherming van de Noord- Macedonische autoriteiten. Deze motieven

werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding

van uw huidig verzoek hierover louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde

liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op

zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid en

beschikbare beschermingsmogelijkheden.

U legt bovendien verschillende attesten neer van een klinisch psycholoog en van een psychiater, een

mail van uw klinisch psycholoog aan uw centrum en een verslag van een verpleger waaruit blijkt dat u

ernstige psycho-traumatische en post-traumatische stresssymptomen vertoont. Deze documenten legde

u reeds neer of liggen volledig in het verlengde van de attesten die u reeds neerlegde in het kader van

uw eerste verzoek om internationale bescherming bij het CGVS en in het kader van uw

beroepsprocedure bij de RVV. Hierover merkte de RVV reeds op dat hoewel uw psychische problemen

thans niet in twijfel worden getrokken, deze attesten geen uitsluitsel geven over de ware oorzaak van

het vastgestelde ziektebeeld. De arts/psycholoog deed weliswaar vaststellingen betreffende uw fysieke

of mentale gezondheidstoestand, maar baseerde zich hiervoor slechts op uw verklaringen en kan nooit

met volledige zekerheid de exacte feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze medische

psychologische problemen werden opgelopen. Bovendien maakt u nog steeds op geen enkele

wijze aannemelijk dat u voor deze problemen in Noord-Macedonië geen behandeling kon of kan krijgen.

Deze attesten vormen derhalve geen begin van bewijs van uw verklaarde vervolgingsproblemen, noch

van het feit dat het u in Noord-Macedonië aan nationale bescherming ontbreekt.

Ten overvloede dient nog opgemerkt dat u ter beoordeling van medische elementen een aanvraag voor

machtiging tot verblijf dient te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of haar gemachtigde

op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, hetgeen u ook deed zoals

blijkt uit de twee medische attesten die u neerlegt waaruit blijkt dat u een 9ter-aanvraag indiende bij de

DVZ.

De geboorteakten die u neerlegt, werden in het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming reeds beoordeeld en zijn aldus geen nieuw element.

Tot slot brengt u nog aan dat uw kinderen beter werk zullen vinden als zij naar school gaan in België

(verklaring volgend verzoek, vraag 22). Dit motief ressorteert echter niet onder het toepassingsgebied

van de Geneefse Conventie, noch onder de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

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.

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.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker voert in een eerste, en tevens enig, middel de schending aan van “artikel 1, sectie A, §2

van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951, van artikelen 48/3, 48/4, 48/9, 57/6/2 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van de vreemdelingen, evenals van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 3 van het EVRM”.

Verzoeker betoogt:

“Overwegende dat tegenpartij in het kader van haar eerste beslissing de psychiatrische situatie van

verzoeker niet in ter discussie heeft gesteld, die overigens door medische getuigschriften wordt

ondersteund.

Dat tegenpartij gewoon zei dat de verklaringen van verzoeker niet geloofwaardig waren en dat het

verband tussen zijn aandoening en zijn PTSS, zoals vastgesteld door de geneesheren, alleen op zijn

verklaringen gebaseerd waren.

Dat verzoeker ter staving van zijn nieuwe asielaanvraag echter nieuwe door zijn psychiater opgemaakte

medische getuigschriften indiende, evenals getuigschriften van zijn psycholoog en het bewijs van de

indiening van een aanvraag tot machtiging tot verblijf 9ter.

Dat deze nieuwe documenten aantonen dat verzoeker aan aanzienlijke psychiatrische problemen lijdt.

Dat deze documenten aantonen dat verzoeker tijdens zijn verhoor door tegenpartij over een bijzondere

begeleiding had moeten beschikken, aangepast aan zijn aandoening en die hem zou toestaan door het

CGVS te worden gehoord.

Dat tegenpartij, op grond van de destijds ingediende stukken, het echter niet nodig achtte dergelijke

beschermingsmaatregelen te treffen.

Dat tegenpartij als gevolg daarvan achtte dat de verklaringen van verzoeker niet geloofwaardig waren

wat betreft zijn vrees voor vervolging.

Dat deze conclusie, naar alle waarschijnlijkheid, niet getrokken zou zijn geweest indien verzoeker over

een aangepaste begeleiding had kunnen genieten.

Dat uit deze nieuwe medische stukken, die de aandoening van verzoeker steunen, kan worden

vastgesteld dat hij tijdens zijn verhoor over bijzondere maatregelen had kunnen genieten.

Dat dit niet het geval is geweest, zodat verzoeker van slag raakte, en niet behoorlijk verhoord kon

worden.

Dat deze documenten de kans dus aanzienlijk groter maken dat hij een status van internationale

bescherming zou kunnen verkrijgen, voor zover, indien hij over bijzondere passende maatregelen had

kunnen genieten, hij meer consistente en niet-tegenstrijdige verklaringen had kunnen doen.

Dat deze documenten, die het verhoor van verzoeker waarop de beslissing tot weigering van de

erkenning van de status van vluchteling zich grondt ongeldig maken, nieuwe elementen vormen die de

kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker tot een status van internationale bescherming aanspraak

kan maken.

Dat tegenpartij zodoende de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te

sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn voorgaande betoog geen stukken bij het onderhavige

verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De Raad spreekt zich in het kader van onderhavig beroep tegen de bestreden beslissing van de

commissaris-generaal niet uit over een beslissing tot verwijdering of terugleiding. Hij gaat enkel na of er

in casu nieuwe elementen of feiten in de zin van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet

aan de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor de

toekenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in
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aanmerking komt. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM

is dan ook niet aan de orde.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing 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.

3.3. Verzoeker vestigt de aandacht op zijn psychische problemen en de ter staving hiervan neergelegde

attesten. Hij doet gelden dat met zijn psychische problemen tijdens zijn vorige verzoek om internationale

bescherming geen (voldoende) rekening werd gehouden en laat uitschijnen dat, zo dit wel was

geschied, hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud in het kader van zijn vorige verzoek om internationale

bescherming bijkomende, bijzondere bescherming had gekregen en dat dit zou hebben geleid tot een

andere beslissing. Daarom acht hij artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet geschonden. Verzoeker kan in

dit betoog echter niet worden gevolgd.

Dient immers vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker het onderhavige beroepsverzoekschrift en

het voorliggende verzoek om internationale bescherming niet kan aanwenden om een vorm van beroep

in te stellen tegen de vaststellingen die in het kader van zijn eerdere verzoek om internationale

bescherming werden gedaan door het CGVS en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zo

verzoeker werkelijk van mening was dat hij gedurende zijn vorige verzoek om internationale

bescherming kampte met dermate ernstige psychische problemen dat dit van invloed was op zijn

persoonlijk onderhoud en op de uitkomst van de beoordeling van zijn verzoek, en zo hij werkelijk dacht

dat artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet daardoor geschonden was, had verzoeker dit tijdens zijn

eerdere verzoek om internationale bescherming kunnen en moeten aantonen.

Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat in de door verzoeker neergelegde psychische attesten

weliswaar melding wordt gemaakt van een aantal symptomen, doch dat daarbij niet met zoveel woorden

wordt gesteld en dat hieruit bijgevolg geenszins kan worden afgeleid dat verzoeker ten tijde van zijn

eerste verzoek om internationale bescherming niet bij machte mocht worden geacht om zijn procedure

gedegen manier te doorlopen. Nergens in deze attesten wordt enige uitspraak gedaan over de

eventuele invloed van deze symptomen op verzoekers deelname aan zijn eerste procedure

internationale bescherming. Evenmin wordt hierin aangeraden of aangetoond dat verzoeker bovenop de

voormelde steunmaatregelen nog bijkomende steunmaatregelen diende te genieten. Voorts kan hieruit

niet blijken dat, waar of op welke wijze deze symptomen (mogelijks) en/of het gebrek aan bijkomende

steunmaatregelen een invloed zouden hebben gehad op zijn verklaringen in de loop van deze

procedure; laat staan dat hieruit zou kunnen worden afgeleid dat zulks tot gevolg zou hebben gehad dat

de beslissing en het arrest die in het kader van zijn eerdere verzoek werden uitgesproken anders

zouden hebben geluid. Verder blijkt in dit kader uit de stukken in het administratief dossier dat verzoeker

in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming in de vragenlijst “bijzondere

procedurele noden” DVZ eenduidig aangaf dat er geen elementen of omstandigheden waren die het

vertellen van zijn verhaal of zijn deelname aan de procedure internationale bescherming konden

bemoeilijken. Verzoeker formuleerde tijdens zijn eerste verzoek verder kennelijk geen bezwaar tegen

het invullen van de vragenlijst en het afnemen van zijn verklaringen bij de DVZ en ondertekende beide

stukken uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan hem werden voorgelezen. Hiermee gaf hij aan dat de

hierin opgenomen verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen. Bij het CGVS

formuleerden verzoeker en de advocaat die hem aldaar bijstond evenmin enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van het persoonlijk onderhoud tijdens verzoekers eerste verzoek om internationale

bescherming. Verder blijkt uit de notities van het persoonlijk onderhoud dat dit onderhoud op normale

wijze is geschied en kan hieruit niet worden afgeleid dat verzoeker indertijd met dermate ernstige

psychische problemen zou hebben gekampt dat hij niet bij machte was om dit persoonlijk onderhoud te

volbrengen en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen.
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Verzoeker zelf beperkt zich te dezen daarenboven tot het uiten van een aantal louter algemene en

ongefundeerde beweringen. Hij vergenoegt zich ertoe aan te geven dat hij tijdens zijn eerste verzoek

om internationale bescherming bijzondere begeleiding had moeten genieten en te beweren dat dit tot

een andere beslissing had geleid. Hij toont echter geheel niet in concreto aan welke bijkomende

steunmaatregelen er tijdens zijn eerdere verzoek hadden moeten worden getroffen. Evenmin toont hij

aan de hand van concrete argumenten of elementen aan dat, waar of op welke wijze zijn psychische

problemen en het voorgehouden gebrek aan begeleiding van invloed zouden zijn geweest op (de

weergave van) zijn gezegden in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming.

Verder toont hij niet concreet aan dat, waar of hoe dit van invloed zou zijn geweest op de beoordeling

van zijn eerdere verzoek om internationale bescherming.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“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 bepaalde bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Uit de door u neergelegde documenten en uw verklaringen is immers gebleken dat u psychologische

problemen kent. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het verleden

steunmaatregelen verleend, en werd u gehoord door een gespecialiseerde medewerker van het

Commissariaat-generaal. Tevens werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden

met uw psychologische situatie.

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

worden vastgesteld dat er zich géén concrete aanwijzingen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen. De nieuwe medische documenten die u neerlegt, liggen in het

verlengde van deze die u in het kader van uw eerste verzoek neerlegde en waarmee reeds rekening

werd gehouden.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling met betrekking tot de bijzondere procedurele noden onverkort

gelden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er uit de verklaringen die u aflegt en waarop het CGVS

zijn beslissing baseert blijkt dat u in staat was om op adequate manier de nieuwe elementen in uw

huidig verzoek uiteen te zetten. U zette gedetailleerd en duidelijk uw nieuwe elementen uiteen en gaf op

geen enkel moment aan dat u omwille van uw psychologische problemen cognitieve moeilijkheden

ondervond. Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat uw rechten gerespecteerd worden en u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.”

3.4. De bestreden beslissing is geschraagd op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. Deze

bepaling luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

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 of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen”.

In dit kader wordt in de bestreden beslissing, mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen

inzake verzoekers psychische problemen, vooreerst met recht gemotiveerd:

“Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig

verzoek hebt uiteengezet met name het feit dat u problemen zou kennen om u opnieuw te vestigen in

uw huis omwille van de Albanezen in uw wijk (verklaring volgend verzoek d.d. 18/10/2019, vraag 15),

moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens een gebrek

aan geloofwaardigheid en de vaststelling dat u niet aannemelijk maakt niet of onvoldoende beroep te

kunnen doen op de hulp en bescherming van de Noord- Macedonische autoriteiten. Deze motieven
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werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding

van uw huidig verzoek hierover louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde

liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op

zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid en

beschikbare beschermingsmogelijkheden.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan.

Bijgevolg blijven zij onverminderd gelden.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, terecht gesteld:

“U legt bovendien verschillende attesten neer van een klinisch psycholoog en van een psychiater, een

mail van uw klinisch psycholoog aan uw centrum en een verslag van een verpleger waaruit blijkt dat u

ernstige psycho-traumatische en post-traumatische stresssymptomen vertoont. Deze documenten legde

u reeds neer of liggen volledig in het verlengde van de attesten die u reeds neerlegde in het kader van

uw eerste verzoek om internationale bescherming bij het CGVS en in het kader van uw

beroepsprocedure bij de RVV. Hierover merkte de RVV reeds op dat hoewel uw psychische problemen

thans niet in twijfel worden getrokken, deze attesten geen uitsluitsel geven over de ware oorzaak van

het vastgestelde ziektebeeld. De arts/psycholoog deed weliswaar vaststellingen betreffende uw fysieke

of mentale gezondheidstoestand, maar baseerde zich hiervoor slechts op uw verklaringen en kan nooit

met volledige zekerheid de exacte feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze medische

psychologische problemen werden opgelopen. Bovendien maakt u nog steeds op geen enkele

wijze aannemelijk dat u voor deze problemen in Noord-Macedonië geen behandeling kon of kan krijgen.

Deze attesten vormen derhalve geen begin van bewijs van uw verklaarde vervolgingsproblemen, noch

van het feit dat het u in Noord-Macedonië aan nationale bescherming ontbreekt.

Ten overvloede dient nog opgemerkt dat u ter beoordeling van medische elementen een aanvraag voor

machtiging tot verblijf dient te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of haar gemachtigde

op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, hetgeen u ook deed zoals

blijkt uit de twee medische attesten die u neerlegt waaruit blijkt dat u een 9ter-aanvraag indiende bij de

DVZ.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven, mede gelet op de hoger gedane vaststellingen,

geen dienstige argumenten aan.

Dient immers samen met verweerder te worden benadrukt dat de neergelegde medische attesten op

zich geenszins kunnen volstaan om aan te tonen dat verzoekers verklaringen zouden berusten op de

waarheid. Zulke medische attesten vormen geenszins een sluitend bewijs voor de omstandigheden

waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende

de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen

kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder

meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen

en dient zich hiervoor te steunen op de gezegden van de patiënt. Dit geldt des te meer in het geval van

een (medisch) attest, opgesteld door een psycholoog of een psychiater. Meer nog dan in het geval van

een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een psycholoog of een psychiater bij

het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten immers afhankelijk van hetgeen

hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt.

Voorts kan, nog daargelaten dat verzoeker blijkens het voorgaande op geen enkele wijze aannemelijk

maakt(e) dat hij voor zijn psychische problemen geen behandeling kan krijgen in Noord-Macedonië,

omtrent verzoekers medische en psychische problemen nog worden opgemerkt dat verzoeker geheel

niet aannemelijk maakt dat de eventuele medische problemen in zijner hoofde vervolging zouden

uitmaken of dat hij op basis hiervan vervolging zou riskeren. Evenmin toont verzoeker middels enig

begin van bewijs aan dat dergelijke vervolging of een mogelijk gebrek aan adequate behandeling enig

verband zou houden met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden. Verder dient te worden opgemerkt

dat deze problemen gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet geen verband

houden met de criteria zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire

bescherming en dat hij zich voor wat betreft de beoordeling van deze medische elementen dient te

richten tot de geëigende procedure, hetgeen hij blijkens het voorgaande ook heeft gedaan.

Verzoeker laat de bestreden beslissing voor het overige geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“De geboorteakten die u neerlegt, werden in het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming reeds beoordeeld en zijn aldus geen nieuw element.
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Tot slot brengt u nog aan dat uw kinderen beter werk zullen vinden als zij naar school gaan in België

(verklaring volgend verzoek, vraag 22). Dit motief ressorteert echter niet onder het toepassingsgebied

van de Geneefse Conventie, noch onder de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

niet betwist of weerlegt, onverminderd overeind.

3.5. In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt verzoeker geen nieuwe elementen aan die de kans

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden

beslissing ten aanzien van verzoeker terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn (volgend)

verzoek om internationale bescherming.

3.6. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend twintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


