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nr. 269 171 van 28 februari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Eindgracht 1

3600 GENK

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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2021 heeft

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

6 mei 2021.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 januari 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 februari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, 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

Volgens uw verklaringen bent u geboren in Urosevaç, Kosovo. Tijdens de oorlog werden u en uw familie

door Albanezen aangevallen. Uw ouders, broers en zussen werden allemaal gedood bij deze aanval.

Uzelf werd verkracht en ernstig verbrand. Uw tante, S. B. (…), vond u in uw woning. Ze nam u onder

haar hoede. Toen u ongeveer 10 jaar oud was, verliet u samen met uw tante Kosovo en ging u naar

Servië. U bent inmiddels een Servisch staatsburger, doch uw documenten werden allemaal verbrand. U

woonde aanvankelijk in Belgrado en verhuisde nadien naar Kraljevo, waar u uw partner, F. T. (…) (O.V.
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(…)) leerde kennen, met wie u op traditionele wijze huwde toen u 18 jaar oud was. Na uw huwelijk werd

u op een dag thuis geslagen door een vijftal Serviërs vanwege uw origine. Ook uw partner en uw

schoonouders werden vaak geslagen. Jullie verlieten allemaal samen Servië. Jullie dienden een

verzoek om internationale bescherming in in verschillende landen, waaronder Frankrijk en Duitsland,

doch werden telkens geweigerd. In 2018 kwamen jullie naar België. Op 7 mei 2018 dienden u, uw

partner F. (…) en uw schoonouders M. T. (…) (O.V. O.V. (…)) en S. H. (…) (O.V. (…)) een verzoek om

internationale bescherming in. Op 30 maart 2020 nam het Commissariaatgeneraal een

weigeringsbeslissing inzake uw verzoek.

Zonder België te hebben verlaten, diende u een volgend verzoek om internationale bescherming in op

29 maart 2021. U verklaarde in het kader van uw huidige verzoek dat u niet naar uw land van herkomst

kan terugkeren omdat u bang bent dat de Albanezen u zullen slaan en uw kinderen zullen vermoorden.

U herhaalde dat u door de Albanezen verkracht en verbrand werd. U legde geen nieuwe documenten

neer ter staving van uw relaas.

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. Omwille van de aard van uw relaas, verkoos u immers een vrouwelijke tolk en protection

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

steunmaatregelen verleend, en werd bij uw eerste verzoek een vrouwelijke tolk en protection officer

voorzien voor het onderhoud op het Commissariaat. 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. Bijgevolg

blijft de vorige beoordeling met betrekking tot de bijzondere procedurele noden onverkort gelden en

werd deze mee in acht genomen in het kader van onderhavige procedure. Er kan dan ook vanuit

gegaan worden dat uw rechten gerespecteerd worden en u in de gegeven omstandigheden kunt

voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in het administratief dossier van u en uw echtgenote, dient

vastgesteld te worden dat uw tweede 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.

Vooreerst dient in herinnering gebracht te worden dat het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 30 maart 2020 een weigeringsbeslissing nam inzake uw

eerste verzoek. Het Commissariaat-generaal concludeerde dat u geen duidelijk zicht gaf op cruciale

algemene gegevens betreffende uw identiteit, algemene achtergrond, familiale situatie en

vluchtmotieven. U legde dermate incoherente verklaringen af en legde manifest valse documenten neer,

waaruit een stuitend gebrek aan medewerking diende afgeleid te worden. Hierdoor was het voor het

Commissariaat-generaal onmogelijk om een oordeel te vellen over uw nood aan bescherming. U diende

geen beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bijgevolg staat de beoordeling van de

beslissing van het Commissariaat-generaal 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 dossiers voorhanden.

U kwam immers niet verder dan een louter herhalen dat u door de Albanezen verkracht en verbrand

werd en stelde dat u bang bent dat de Albanezen u zullen slaan en uw kinderen zullen vermoorden

(verklaring volgend verzoek vraag 16, 19, 22). U voegde hieraan toe dat er geen nieuwe ontwikkelingen

zijn sinds uw vorig verzoek en u geen nieuwe problemen kende (verklaring volgend verzoek vraag 16).

U bracht evenwel geen enkel element aan die de eerdere vaststelling van het Commissariaat-generaal,

namelijk dat u geen enkel zich biedt op cruciale gegevens omtrent uw identiteit en vluchtmotieven, kan

ombuigen, wel integendeel. Zo stelde u in het kader van onderhavig verzoek dat uw moeder een jaar

geleden overleden is (verklaring volgend verzoek vraag 13). Dit staat evenwel haaks op uw bewering in

het kader van uw eerste verzoek dat uw moeder al toen u nog heel klein was overleden is (notities

persoonlijk onderhoud 1e verzoek d.d. 25 februari 2020, p. 4). Dergelijke frappante tegenstrijdigheid

betreffende een kernelement van uw familiale situatie ondergraaft uw algemene geloofwaardigheid eens

te meer.

Volledigheidshalve kan hieraan nog toegevoegd worden dat uw verzoek om van opvangcentrum te

veranderen zodat u opnieuw bij uw schoonmoeder kan zijn (verklaring volgend verzoek vraag 11, 20),
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niet relevant is voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Voor verzoeken

omtrent de opvangmodaliteiten dient u zich te wenden tot Fedasil, de hiervoor bevoegde instantie.

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 Commissariaat-generaal 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

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4

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). Verzoekende partij gaat in haar

verzoekschrift in op de verschillende motieven van de bestreden beslissing en tracht deze te verklaren

dan wel te weerleggen. Zij steunt zich derhalve tevens op de schending van de materiële

motiveringsplicht.

2.2.1. 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.

2.2.2. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 6 mei 2021 waarbij haar volgend

verzoek overeenkomstig artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet niet-ontvankelijk wordt verklaard

omdat er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoekende partij zijn voorgelegd,

die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoekende partij 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.

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

verzoekende partij van 7 mei 2018 door verwerende partij op 25 maart 2020 kennelijk ongegrond werd

verklaard. Er werd geoordeeld dat verzoekende partij geen duidelijk zicht gaf op cruciale algemene

gegevens betreffende haar identiteit, algemene achtergrond, familiale situatie en vluchtmotieven. Er

werd op gewezen dat zij dermate incoherente verklaringen aflegde en manifest valse documenten

neerlegde, dat hieruit een stuitend gebrek aan medewerking diende afgeleid te worden. Hierdoor

maakte zij het de commissaris-generaal onmogelijk om een oordeel te vellen over haar nood aan

internationale bescherming. Verzoekende partij diende geen beroep in tegen deze beslissing bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bijgevolg resten er verzoekende partij geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot haar vorige

verzoek.
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Verzoekende partij kan dan ook onderhavig beroep niet gebruiken om een vorm van beroep in te stellen

tegen eerdere beslissingen die reeds in beroep werden bevestigd of waartegen binnen de wettelijk

voorziene termijn geen beroep werd ingesteld.

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

onderhavig verzoek om internationale bescherming steunt op het feit dat zij nog steeds niet naar haar

land van herkomst kan terugkeren omwille van de problemen die zij aanhaalde in het kader van haar

vorige verzoek.

2.2.5. De Raad is van oordeel dat verwerende partij in haar beslissing met recht heeft kunnen besluiten

dat onderhavige verzoek om internationale bescherming geen nieuwe elementen bevat die de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker 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 komt.

Immers dient verwerende partij te worden bijgetreden in de vaststelling dat verzoekende partij niet

verder komt dan het herhalen van de verklaringen die zij gaf bij haar eerste verzoek, zonder echter enig

nieuw element aan te brengen dat de beoordeling in het kader van haar eerste verzoek dat zij geen

enkel zicht biedt op cruciale gegevens omtrent haar identiteit en vluchtmotieven om kan buigen. In de

bestreden beslissing wordt meer bepaald terecht het volgende overwogen: “U kwam immers niet verder

dan een louter herhalen dat u door de Albanezen verkracht en verbrand werd en stelde dat u bang bent

dat de Albanezen u zullen slaan en uw kinderen zullen vermoorden (verklaring volgend verzoek vraag

16, 19, 22). U voegde hieraan toe dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn sinds uw vorig verzoek en u

geen nieuwe problemen kende (verklaring volgend verzoek vraag 16). U bracht evenwel geen enkel

element aan die de eerdere vaststelling van het Commissariaat-generaal, namelijk dat u geen enkel zich

biedt op cruciale gegevens omtrent uw identiteit en vluchtmotieven, kan ombuigen, wel integendeel. Zo

stelde u in het kader van onderhavig verzoek dat uw moeder een jaar geleden overleden is (verklaring

volgend verzoek vraag 13). Dit staat evenwel haaks op uw bewering in het kader van uw eerste verzoek

dat uw moeder al toen u nog heel klein was overleden is (notities persoonlijk onderhoud 1e verzoek d.d.

25 februari 2020, p. 4). Dergelijke frappante tegenstrijdigheid betreffende een kernelement van uw

familiale situatie ondergraaft uw algemene geloofwaardigheid eens te meer.”

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen argumenten aanbrengt die hierop een ander licht werpen.

2.2.6. Daar waar in het verzoekschrift wordt opgeworpen dat verzoekende partij getraumatiseerd is door

de gebeurtenissen in haar land van herkomst en dat zij hierdoor haar algemene achtergrond en familiale

situatie niet kan uitdrukken, stelt de Raad vast dat verzoekende partij evenwel geen enkel medisch

attest voorlegt waaruit kan blijken dat zij niet in staat is om een coherent en consistent relaas naar voor

te brengen. Zij toont dan ook op geen enkele wijze aan dat zij omwille van psychische problemen niet in

staat is om een correct zicht te geven op haar identiteit, algemene achtergrond, familiale situatie en

vluchtmotieven.

2.2.7. Wat betreft daarnaast de verwijzing in het verzoekschrift naar verschillende rapporten omtrent de

algemene situatie van Roma in Kosovo en Servië, duidt de Raad erop dat deze informatie niet

beschouwd kan worden als een nieuw element dat de kans aanzienlijk groter maakt dat verzoekende

partij in aanmerking komt voor internationale bescherming. Uit deze informatie blijkt immers niet dat er

aldaar sprake is van een veralgemeende vervolging van Roma. Verzoekende partij dient dan ook haar

nood aan internationale bescherming in concreto aan te tonen, alwaar zij evenwel in gebreke blijft nu zij

geen duidelijk zicht biedt op cruciale algemene gegevens betreffende haar identiteit, algemene

achtergrond, familiale situatie en vluchtmotieven.

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

dat verzoekende partij geen nieuwe elementen aanbrengt 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 komt.

2.2.9. Het middel is ongegrond. 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.
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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 achtentwintig februari tweeduizend

tweeëntwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


