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nr. 236 105 van 28 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2019

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

staatlozen van 28 januari 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 21 januari 2020 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 24 januari 2020.

Gelet op de beschikking van 4 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2020.

Gelet op het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 6 maart 2020 waaruit blijkt dat de

voorzitter de beschikking van 21 januari 2020 intrekt en de zaak tegensprekelijk wordt uitgesteld naar de

zitting van 20 maart 2020.

Gelet op de beschikking van 18 maart 2020 houdende de annulatie van de terechtzittingen vanaf 18

maart 2020 als preventieve maatregel ter vermijding van de verspreiding van COVID 19.

Gelet op de beschikking van 30 april 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2020.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 15 september 2018 en heeft zich vluchteling verklaard op 20 september 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 7

november 2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op

29 november 2018. Verzoeker heeft geen gevolg gegeven aan deze oproeping en heeft evenmin binnen

een termijn van vijftien dagen na de datum van het persoonlijk onderhoud een geldige reden

meegedeeld om zijn afwezigheid te rechtvaardigen.

1.3. Op 28 januari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot beëindiging van de behandeling van het verzoek op grond van artikel 57/6/5, § 1, 1° en 2°

van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing werd op 29 januari 2019 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Hierbij meld ik u dat ik de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming beëindig op

grond van artikel 57/6/5, § 1, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet. U heeft namelijk geen gevolg gegeven

aan mijn aangetekend schrijven dat naar uw gekozen woonplaats werd gestuurd en u op 29 november

2018 opriep voor een persoonlijk onderhoud.

U heeft mij geen geldige reden meegedeeld om uw afwezigheid te rechtvaardigen binnen een termijn

van vijftien dagen na de datum van het persoonlijk onderhoud.

Zo maakt u het mij onmogelijk te oordelen of er, wat u betreft, sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of van een reëel risico op ernstige

schade zoals dit wordt gedefinieerd in het kader van subsidiaire bescherming.

Bovendien geeft uw gedrag blijk van desinteresse in de door u ingezette asielprocedure, wat

onverenigbaar is met het bestaan, wat u betreft, van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

voormeld Verdrag of van een reëel risico op ernstige schade zoals dit wordt gedefinieerd in het kader

van de subsidiaire bescherming, en met de plicht van de verzoeker om zijn medewerking te verlenen

aan de overheid die over zijn verzoek moet beslissen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève, 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 (Vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht,

minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering juncto het zorgvuldigheidsbeginsel

en artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (EVRM) juncto artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet, past verzoeker de

verschillende elementen uit de definitie van het begrip ‘vluchteling’ toe op zijn eigen situatie. Verzoeker

voert aan: “(…) Verzoeker moest haar land van herkomst verlaten omwille van het feit dat ze een

alleenstaande vrouw en zeer ziek is.

Verzoeker meent dat ze bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst zal onderworpen

worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.

Verzoekers zoon en het gezin van verzoekers zoon zijn erkende vluchteling in België.”

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van

de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering juncto het zorgvuldigheidsbeginsel, merkt

verzoeker op dat zijn verzoek om internationale bescherming werd afgewezen omdat hij niet aanwezig

was op het persoonlijk onderhoud bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen. Verzoeker voert aan dat hij op de dag van het persoonlijk onderhoud ziek was. Hij heeft

meteen contact opgenomen met zijn raadsman om het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen te informeren. De raadsman van verzoeker heeft op 1 december 2018 volgende mail

naar het Commissariaat-generaal gestuurd: “Mijn cliënt heeft op 29.11.2018 om 14u zijn gehoor bij het



RvV X - Pagina 3

CGVS. De sociale assistente liet mij weten dat hij niet kon komen naar zijn gehoor gezien hij ziek

(migraine ) was. Mag ik u verzoeken om hem opnieuw uit te nodigen?”. Verzoeker heeft een tijdje later

een negatieve beslissing gekregen. De raadsman van verzoeker heeft hierop op 5 februari 2019 de

volgende mail gestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen: “Mijn

cliënt heeft deze week uw beslissing van 28.1.2019 goed ontvangen waarvoor zijn dank. Tot zijn

verbazing is zijn asielaanvraag afgewezen omdat hij afwezig was in zijn gehoor op 29 november 2018.

Uw dienst stelt in de beslissing dat mijn cliënt nagelaten heeft om binnen 15 dagen uw dienst te

informeren over reden van zijn afwezigheid. Mijn cliënt was ziek op die dag en hij heeft mij

gecontacteerd. Ik heb op 1 december 2018 een mail gestuurd naar uw dienst (zie hieronder) en uw

dienst op de hoogte gebracht van de ziekte van mijn cliënt. Weet u hoe dat komt dat de PO deze mail

niet gezien heeft? Bent u bereid om uw beslissing in te trekken en mijn cliënt opnieuw uit te nodigen

voor een gehoor? Indien nee, zal ik dan een beroep indienen tegen deze beslissing maar dan zal het

zeer jammer zijn om in z'n gevallen beroep in te dienen.” De verantwoordelijke van de dienst van

advocaten heeft op 6 februari 2019 als volgt geantwoord: “Ik noteer uw vraag en zal deze bespreken

met de verantwoordelijke van de cel Project. Ik wens evenwel te benadrukken dat het, zoals u weet, niet

volstaat om te melden dat uw cliënt het persoonlijk onderhoud niet kan bijwonen wegens ziekte, maar

dat er tevens, en dit ten laatste binnen de vijftien dagen na de gehoordatum, een medisch attest moet

worden ingediend. Dat was hier niet het geval.” De raadsman van verzoeker heeft vervolgens 2 keer

gebeld met de vraag of er een antwoord is en heeft zich ook op 13 februari 2019 en op 18 februari 2019

via mail bevraagd of er al een antwoord was van de verantwoordelijke van de cel Project. Verzoeker

meent dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte zijn verzoek

om internationale bescherming afgewezen heeft. Verwerende partij weet immers zeer goed dat

verzoeker ziek was. Hij heeft verwerende partij ook tijdig geïnformeerd over zijn ziekte. Verzoeker wenst

te verwijzen naar de oproeping van het Commissariaat-generaal waarin het volgende staat: “Indien u

verhinderd bent gevolg te geven aan deze oproeping, dient u mij schriftelijk, bij voorkeur aangetekende

zending, binnen de 15 dagen na het verstrijken van de datum van het gehoor, een geldig motief voor uw

afwezigheid mee te delen.” Verzoeker meent dat ziekte een geldig motief is. Hij herhaalt dat hij het

Commissariaat-generaal ook op tijd op de hoogte heeft gebracht van dit motief. Verwerende partij heeft

deze communicatie over het hoofd gezien, hetgeen ook blijkt uit de bestreden beslissing. Een dergelijke

handeling is niet anders dan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, aldus verzoeker, die er

nog op wijst dat zijn raadsman meermaals een kopie van het dossier heeft gevraagd maar tot op

vandaag niets heeft ontvangen. De houding van verwerende partij zorgt er dan ook voor dat verzoeker

geen toegang heeft tot het administratief dossier zodat het voor hem onmogelijk is om andere

argumenten aan te halen.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 EVRM juncto artikel 48/4, §2, b) van de

Vreemdelingenwet, voert verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen heeft nagelaten te motiveren waarom hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming op basis van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst naar § 39

van het Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’: “Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren

dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden,

hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming” en poneert dat hij deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk

heeft gemaakt.

2.4.1. Als bijlage aan het verzoekschrift wordt het mailverkeer van verzoekers raadsman aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dd. 1 december 2018, 5 februari 2019,

13 februari 2019, 18 februari 2019 en een antwoord van de dienst advocaten dd. 6 februari 2019

gevoegd.

2.4.2. Op 26 februari 2020 laat verwerende partij aan de Raad een aanvullende nota geworden waarin

zij schriftelijk wenst te repliceren op de bevindingen die aan de grondslag liggen van de beschikking van

21 januari 2020.

2.5. De Raad merkt vooreerst op dat de beschikking van 21 januari 2020 wordt ingetrokken.

2.6.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt de behandeling van verzoekers verzoek om internationale

bescherming beëindigd op grond van artikel 57/6/5, § 1, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet omdat (i) hij

geen gevolg gegeven aan de oproeping voor een persoonlijk onderhoud en hij evenmin binnen een

termijn van vijftien dagen na de datum van het persoonlijk onderhoud een geldige reden heeft

meegedeeld om zijn afwezigheid te rechtvaardigen zodat hij het de commissaris-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen onmogelijk maakt te oordelen of er wat hem betreft sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of van een reëel

risico op ernstige schade zoals dit wordt gedefinieerd in het kader van subsidiaire bescherming en (ii)

zijn gedrag bovendien blijk geeft van desinteresse in de door hem ingezette asielprocedure, wat

onverenigbaar is met het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van voormeld

Verdrag of van een reëel risico op ernstige schade zoals dit wordt gedefinieerd in het kader van de

subsidiaire bescherming, en met de plicht van de verzoeker om zijn medewerking te verlenen aan de

overheid die over zijn verzoek moet beslissen.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot beëindiging van de behandeling van het

verzoek, 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. De middelen

zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. X).

2.7. Artikel 57/6/5, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen neemt een beslissing tot beëindiging van de behandeling van het

verzoek om internationale bescherming, met name indien :

1° de verzoeker zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum en hiervoor binnen een

door de Koning bepaalde redelijke termijn geen geldige reden opgeeft;

2° de verzoeker geen gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen binnen de maand na de verzending

van dit verzoek en hiervoor geen geldige reden opgeeft; (…)”

Luidens artikel 18, §2 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen maakt de

asielzoeker, die zich niet heeft aangemeld op de voor het gehoor vastgelegde datum, binnen de vijftien

dagen na de vastgestelde datum van het gehoor schriftelijk een geldige reden voor zijn afwezigheid over

aan de commissaris-generaal. In de toelichting bij het Koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging

van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt gesteld: “Deze reden en het

bewijs van afwezigheid dienen schriftelijk aan de Commissaris-generaal te worden meegedeeld. De

Commissaris-generaal die, wat dit punt betreft, over een ruime beoordelingsmarge beschikt, gaat

daarna na of de opgegeven reden en het bewijs ervan geldig zijn en de afwezigheid van de asielzoeker

op het gehoor staaft.” (Verslag aan de Koning, B.S. 11 juli 2018, eigen onderlijning).

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker niet betwist dat de oproepingsbrief voor het persoonlijk

onderhoud, dat voorzien was op 29 november 2018, op correcte wijze verstuurd werd naar de door hem

gekozen woonplaats. Uit de uiteenzetting in het verzoekschrift en het mailverkeer van verzoekers

raadsman aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt bovendien dat

verzoeker deze oproepingsbrief ook effectief ontvangen heeft.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker echter geen gevolg heeft gegeven aan deze oproeping

en hij evenmin binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van het persoonlijk onderhoud een

geldige reden heeft meegedeeld om zijn afwezigheid te rechtvaardigen.

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij meent dat een e-mail van zijn raadsman waarin wordt

gemeld dat verzoeker ziek was op de dag van het persoonlijk onderhoud kan volstaan als geldige reden

om geen gevolg te geven aan de oproeping voor het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker heeft immers nagelaten om ook tijdig het

bewijs van deze door hem opgegeven reden in de vorm van een medisch attest te bezorgen aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen teneinde zijn afwezigheid op het

persoonlijk onderhoud te rechtvaardigen. De Raad ziet dan ook niet in op welke wijze de commissaris-

generaal onzorgvuldig zou hebben gehandeld bij het nemen van de bestreden beslissing.

Verzoeker hekelt voorts dat zijn raadsman op 5 en 18 februari 2019 een e-mail stuurde aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met de vraag om het administratief

dossier over te maken, maar hij tot op vandaag niets mocht ontvangen. Verwerende partij erkent dat het

administratief dossier niet werd overgemaakt doch de Raad oordeelt dat dit in casu de rechtsgeldigheid

van de bestreden beslissing niet aantast. Verwerende partij kan immers worden gevolgd in haar

oordeel, zoals uiteengezet in de aanvullende nota van 26 februari 2020, dat verzoeker niet aantoont

hierdoor benadeeld te zijn en geen kennis te hebben van de inhoud ervan. Immers, het voorwerp van
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onderhavig beroep is een beslissing tot beëindiging van het verzoek overeenkomstig artikel 57/6/5, § 1,

1° en 2° van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit het verzoekschrift, beschikt verzoeker over alle

relevante stukken, zijnde de oproepingsbrief, de bestreden beslissing en het e-mailverkeer tussen de

raadsman van verzoeker en de dienst advocaten van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen. Het administratief dossier bevat geen andere stukken, zoals notities van het

persoonlijk onderhoud (gelet op de afwezigheid van verzoeker op het persoonlijk onderhoud) of COI

Focus, die van belang zouden zijn bij het opstellen van het beroep tegen de bestreden beslissing. Aldus

blijkt dat verzoeker over alle stukken beschikte teneinde zijn verdediging voor het verstrijken van de

beroepstermijn te kunnen voeren zodat van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

recht van verdediging in casu geen sprake kan zijn.

Ook de schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève en de artikelen 48/3 en 48/4, §2, b) van

de Vreemdelingenwet wordt in casu niet dienstig aangevoerd nu verzoeker het door zijn gebrek aan

medewerking voor de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onmogelijk heeft

gemaakt om te beoordelen of er in zijn hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De bestreden werd

dan ook niet genomen in toepassing van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet doch wel

op basis van artikel 57/6/5, § 1, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bevoegdheid geeft om over te gaan tot beëindiging van de

behandeling van het verzoek om internationale bescherming indien de verzoeker zich niet aanmeldt op

de in de oproeping vastgestelde datum en hij geen geldige reden heeft meegedeeld ter rechtvaardiging

van zijn afwezigheid binnen de vooropgestelde termijn. De aangevoerde schending van artikel 1, A van

het Verdrag van Genève en de artikelen 48/3 en 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet mist dan ook

juridische grondslag.

Waar verzoeker in het verzoekschrift uiteenzet: “(…) Verzoeker moest haar land van herkomst verlaten

omwille van het feit dat ze een alleenstaande vrouw en zeer ziek is.

Verzoeker meent dat ze bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst zal onderworpen

worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.

Verzoekers zoon en het gezin van verzoekers zoon zijn erkende vluchteling in België.” en hij verwijst

naar § 39 van het Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’: “Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs

kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke

omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking

komt voor subsidiaire bescherming” en poneert dat hij deze persoonlijke omstandigheden voldoende

aannemelijk heeft gemaakt, benadrukt de Raad dat een beoordeling van verzoekers asielmotieven in

het kader van het onderzoek naar de beëindiging van de behandeling van het verzoek om internationale

bescherming niet aan de orde is. Het voorwerp van onderhavig beroep dient zich immers te beperken

tot de beslissing tot beëindiging van de behandeling van het verzoek op grond van artikel 57/6/5, § 1, 1°

en 2° van de Vreemdelingenwet. Het staat verzoeker vrij om de elementen ter adstructie van zijn

verzoek om internationale bescherming te verkrijgen kenbaar te maken via de geëigende procedure,

zijnde een nieuw verzoek om internationale bescherming.

In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, 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, hetgeen

verzoeker, zoals hoger reeds gesteld, door zijn gebrek aan medewerking onmogelijk heeft gemaakt.

Verzoekers houding, die blijkt geeft van desinteresse in de door hem ingezette asielprocedure, lijkt in

ieder geval onverenigbaar te zijn met het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

In de mate verzoeker ter terechtzitting van 19 mei 2020 een arrest van de Raad indient (nr. X van 8 april

2020) en stelt dat in deze zaak de bestreden beslissing van het CGVS werd vernietigd en dit een

gelijklopende zaak betreft, kan hij niet worden gevolgd vermits hij geen enkele toelichting geeft in zijn

aanvullende nota. De Raad kan slechts vaststellen dat de zaak X werd behandeld door de verwerende

partij die tot de conclusie komt dat het verzoek om internationale bescherming onontvankelijk is. In casu

stelt de Raad vast dat de CGVS terecht een beslissing neemt “beëindiging van de behandeling van het

verzoek”, zoals hoger werd vastgesteld.
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2.8. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep heeft kunnen onderzoeken, zodat er geen

reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


