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nr. 58 910 van 30 maart 2011

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 9 november 2010

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

staatlozen van 12 oktober 2010.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 6 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. LUYTENS en van attaché R.

LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 3 februari 2010 toe op Belgisch grondgebied en diende op 5 februari 2010 een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 12 oktober 2010 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker werd hier dezelfde dag nog per aangetekend schrijven van in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde een etnische Albanees afkomstig uit Prizren te zijn en het Kosovaarse

staatsburgerschap te bezitten. In 1996 en 1997 dreef u handel met etnische Serviërs uit Kosovo. In

1998 week u naar Oostenrijk uit, waar u tweemaal tevergeefs asiel aanvroeg. Eind 2001 keerde u naar

Kosovo terug. In maart of april 2002 verliet u Kosovo opnieuw en week u met een visum op basis van

uw huwelijk met een Zwitserse naar Zwitserland uit. Nadien scheidden u en uw echtgenote. Op 15

februari 2004 ging u op vakantie naar Kosovo. Op 17 februari 2004 werd u er door vijf etnische

Albanezen ontvoerd. U werd naar de kelder van een woning in de periferie van Prizren gebracht, waar u

werd vastgehouden. U werd ervan beschuldigd met de Serviërs te hebben samengewerkt en voor hen

te hebben gespioneerd. U kreeg er geen eten of drinken en werd genoodzaakt kikkers, ratten en

slakken te eten. Na drie dagen werd u vrijgelaten. U ging niet naar de politie en keerde twee weken na

uw aankomst in Kosovo naar Zwitserland terug. Bij uw aankomst in Zwitserland ging u onmiddellijk naar

het ziekenhuis. U werd van het ziekenhuis naar een psychiatrische instelling gebracht, waar u

gedurende twee maanden werd opgenomen. Vervolgens keerde u in de zomer van 2004 uit eigen

beweging naar Kosovo terug. In de zomer van 2005 werd u nogmaals door diezelfde etnische

Albanezen ontvoerd en naar dezelfde woning als bij uw eerste ontvoering gebracht. Ditmaal werd u

gedurende 10 dagen vastgehouden. Na uw vrijlating legde u klacht neer bij de politie. De politie

ondervroeg u en noteerde uw klacht. U liet evenwel na aan de politie te vermelden waar u werd

vastgehouden, hoewel u de woning kon situeren. De politie verzekerde u u van de stand van het

onderzoek op de hoogte te houden. Omdat u zware psychische klachten had tengevolge van het

gebeurde, werd u nadien in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis te Prizren opgenomen. Omdat

u niets meer van de politie had vernomen, ging u in de zomer van 2006 naar de stand van zaken

informeren. De politie zei u toen dat het onderzoek nog steeds lopende was. In 2009 werd u nogmaals

door diezelfde vijf Albanezen ontvoerd en gedurende een week in dezelfde woning als voorheen

vastgehouden. Na uw vrijlating ging u niet meer naar de politie. In april 2009 verliet u Kosovo andermaal

en ging u naar Oostenrijk, waar u opnieuw asiel aanvroeg. Minder dan een maand later deed u afstand

van uw asielaanvraag en keerde u naar Kosovo terug. Op 15 december 2009 werd uw dochter N., die

toen nog geen jaar oud was, in een park door H.(…), een man met wie u eerder een verbaal dispuut

had, uit uw handen gerukt en ontvoerd. U ging hem onmiddellijk achterna en haalde uw dochter, die zich

inmiddels in H.’s woning bevond, terug. H. diende vervolgens klacht in bij de politie en beschuldigde u

ervan zijn dochter te hebben ontvoerd. U zou inmiddels zijn veroordeeld, maar u bent niet op de hoogte

van de strafmaat. Omdat u alsnog vreesde voor uw leven en u met zware psychische problemen kampt,

besloot u Kosovo begin februari 2010 andermaal te verlaten en week u alleen via onbekende landen

van doorreis naar België uit. U kwam hier op 3 februari 2010 aan en vroeg op 5 februari 2010 asiel aan.

Op 26 februari 2010 werd u hier door uw zus, E.(…) (O.V. 6.586.496), vervoegd. U legde ter staving van

uw identiteit en asielrelaas de volgende documenten neer: uw Kosovaarse identiteitskaart, uitgereikt op

20 augustus 2009, uw Kosovaarse geboorteakte, uitgereikt te Prizren op 2 december 2009, uw

Kosovaarse nationaliteitsakte, uitgereikt te Prizren op 2 december 2009, uw huwelijksakte, uitgereikt te

Prizren op 2 december 2009 en waarin wordt gemeld dat u op 23 november 2009 uit de echt bent

gescheiden, vijf geneesmiddelenvoorschriften, voorgeschreven door een neuropsychiater uit Shtime,

een beslissing van de Zwitserse Migratiedienst, waarin uw verzoek tot verlenging van uw

verblijfsvergunning wordt afgewezen, d.d. 2 juni 2004, een blad met toelichtingen van een

psychiatrische kliniek te Münsingen, Oostenrijk, een klacht, d.d. 17 maart 2010, neergelegd door dhr.

H.(…) tegen u, uw diploma van kok, uitgereikt te Prizren op 8 juli 2005 en een (Belgisch) medisch attest,

d.d. 13 april 2010, waaruit blijkt dat hier een opvolging door een psycholoog en psychiater voor u werd

voorzien. Op 25 mei 2005 zond uw raadsvrouw, meester L.(…) L.(…), mij een attest van een

psychologe, mevrouw D., d.d. 3 mei 2010, toe, waarin wordt vermeld dat u op 29 april 2010 een eerste

consultatie bij haar had waarbij u aanhaalde traumatische gebeurtenissen in uw land te hebben

doorstaan. Op 28 juni 2010 zond uw raadsvrouw mij nog een standaard medisch attest in het kader van

een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet, d.d. 2 juni 2010, toe,

waarin staat vermeld dat u aan PTSD tengevolge van een trauma zou lijden.

B. Motivering

Er dient vastgesteld te worden dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade aannemelijk

te maken.

Uw verklaringen inzake de door u aangehaalde ontvoeringen overtuigen vooreerst niet. Zo beweerde

u in 2004, 2005 en 2009 door telkens vijf dezelfde etnische Albanezen ontvoerd te zijn. U

werd respectievelijk gedurende drie dagen, tien dagen en een week in hetzelfde huis in de periferie in

Prizren vastgehouden. U verklaarde naar aanleiding van deze incidenten slechts éénmaal klacht te

hebben neergelegd, met name in 2005. Hoewel u door de politie werd ondervraagd, maakte u geen

melding van de woning waar u op dat moment reeds tweemaal was vastgehouden, ook al kon u die

woning situeren (gehoor CGVS II p. 11). Gevraagd waarom u dergelijke belangrijke informatie niet



RvV X- Pagina 3

meldde aan de politie, stelde u louter er niet aan gedacht te hebben; bovendien zou de politie u niet

hebben gevraagd waar u werd vastgehouden (gehoor CGVS II p. 13). Deze verklaringen overtuigen

evenwel niet in het minst. Aangenomen dat de politie wel degelijk zou zijn vergeten te informeren naar

dergelijke significante informatie, dan nog kan worden aangenomen dat u deze informatie op zijn minst

spontaan onder de aandacht van de politie brengt. Tevens zou u nagelaten hebben de derde

ontvoering, die opnieuw door dezelfde mannen zou zijn gepleegd, aan de politie te melden. Gevraagd

naar de reden van uw nalaten, stelde u enkel niet naar de politie te zijn kunnen gaan omdat u heel erg

ziek was. Uw vader, moeder, of broer, die overigens een functie bij de dienst diplomatieke betrekkingen

bij de Kosovaarse overheid bekleedt (gehoor CGVS I p. 5), zouden evenmin naar de politie zijn gegaan

(gehoor CGVS p. 13). U stelde louter uw familie hierom niet te hebben verzocht omdat u hen nog niet

meer last wilde bezorgen en u hen niet nog verdrietiger wilde maken (gehoor CGVS p. 14). Ook deze

verklaringen overtuigen niet.

Mocht uw relaas inzake uw ontvoeringen geloofwaardig zijn, quod non, dan heeft u overigens nog

niet aannemelijk gemaakt zich voor deze door u aangehaalde gemeenrechtelijke en

interpersoonlijke problemen niet tot de in Kosovo aanwezige autoriteiten te kunnen wenden. U haalde

immers aan voor deze feiten slechts éénmaal, met name in 2005, klacht te hebben ingediend. U liet bij

deze gelegenheid evenwel na een van de belangrijkste elementen uit uw relaas, met name de plaats

werd u werd vastgehouden en die u bekend was, aan de politie kenbaar te maken. Zoals hoger

opgemerkt, overtuigt uw verklaring ter verantwoording van deze nalatigheid geenzins. Tevens liet u na

zich voor uw ontvoering in 2009 tot de politie te wenden. U verklaarde dit niet te hebben gedaan omdat

u te ziek was. Deze verklaring is ontoereikend, temeer uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie in bijlage in het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt

dat, wanneer de Kosovaarse politie (KP) van misdrijven op de hoogte wordt gesteld, ze anno 2010 op

afdoende wijze actie onderneemt. Hoewel er binnen de KP nog steeds een aantal hervormingen

noodzakelijk blijven – zo heeft de politie slechts beperkte mogelijkheden om complexe misdaden, zoals

ondermeer financiële fraude, terrorisme en drugscriminaliteit, doeltreffend aan te pakken en is de

samenwerking tussen politie en justitie niet altijd optimaal –, is de KP toch in vele opzichten een

voorbeeldorganisatie geworden. Nadat de “Law on the Police” en de “Law on the Police Inspectorate of

Kosovo”, die onder meer de rechten en verantwoordelijkheden van de politie regelen, in juni 2008 van

kracht werden, werd het functioneren van de KP beter met de internationale standaarden betreffende

politiewerk in overeenstemming gebracht. Bovendien wordt de KP actueel door de Eulex Police

Component (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) bijgestaan om de kwaliteit van het

politiewerk te verhogen en om ervoor te zorgen dat de KP, los van enige inmenging, alle burgers van

Kosovo dient. Eveneens maakt voornoemde informatie duidelijk dat er door de “OSCE (Organization for

Security and Co-operation in Europe) Mission in Kosovo” speciale aandacht besteed wordt aan het

creëren van een veiliger leefomgeving in Kosovo. De OSCE ziet ook toe op de effectieve naleving door

de KP van de internationale normen inzake mensenrechten en adviseert de KP over hoe zij haar

werkzaamheden kan verbeteren. Ik meen dan ook dat er in Kosovo anno 2010 redelijke maatregelen

worden getroffen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel

48/5 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Voorts legde u een document, d.d. 17 maart 2010, neer. U wil met dit document aantonen dat

uw dochter werd ontvoerd door H.(…) omwille van een verbaal dispuut dat jullie zouden hebben gehad.

Het document zou de klacht én uw veroordeling door de rechtbank betreffen (gehoor CGVS II pp. 14-

17). Dit document stemt evenwel niet in het minst overeen met uw verklaringen. Waar u verklaarde dat

H.(…) uw dochter uit uw handen zou hebben gerukt en naar zijn woning hebben meegenomen (gehoor

CGVS II pp. 16-17), staat in deze klacht, door H.(…) tegen u neergelegd, te lezen dat u hem zou

hebben beledigd en zou hebben gezegd dat u zijn dochter weldra zou verlaten (klacht, d.d. 17 april

2010, stuk 5 in het administratieve dossier). Omdat uit uw huwelijksakte blijkt dat H.(…) ook de naam

van uw schoonvader is – wat zou kunnen verklaren waarom u volgens deze klacht tegen hem zei dat u

weldra zijn dochter zou verlaten – werd u gevraagd of deze H.(…) uw schoonvader betrof. U

antwoordde aanvankelijk bevestigend en verklaarde dat u een slechte band met hem had, om

onmiddellijk daarna uw verklaringen te wijzigen en te stellen dat u een goede band had met uw

schoonvader en dat de klacht afkomstig was van een naamgenoot van uw schoonvader, met wie u een

dispuut had gehad (gehoor CGVS II p. 16). Deze verklaring overtuigt evenmin, temeer daar uit uw

huwelijksakte blijkt dat u op 23 november 2009 uit de echt bent gescheiden van Y.(…), de dochter van

H.(…) (zie huwelijksakte, stuk 3 in het administratieve dossier). U verklaarde in dit verband na uw

echtscheiding een nieuwe relatie met uw ex-echtgenote te zijn aangegaan (gehoor CGVS I p. 3 en

gehoor CGVS II p. 3). Voorts betreft het door u neergelegde document louter een klacht van een privé-

persoon tegen u, gericht aan de rechtbank van Prizren. Nergens in dit document staat te lezen dat u in

het kader van de aangehaalde feiten veroordeeld werd. Bovendien is het opvallend dat u, na de door u

beweerde ontvoering van uw dochter, heeft nagelaten de politie te contacteren. U verklaarde uw nalaten
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door te stellen dat u de zaken niet erger wou maken (gehoor CGVS II p. 18). Deze verklaring is

onvoldoende, temeer daar u beweerde na de ontvoering van uw dochter zelf valselijk door H.(…) van

ontvoering van zijn dochter te zijn beschuldigd. Derhalve kan niet het minste geloof worden gehecht aan

de door u in dit verband aangehaalde beweringen.

Eveneens verklaarde u psychische problemen aan uw ontvoeringen te hebben overgehouden

(gehoor CGVS I p. 9 en gehoor CGVS II pp. 7-8). U legde in dit verband geneesmiddelenvoorschriften,

een verklaring van een psychologe die stelt dat u tijdens een consultatie aanhaalde

traumatische gebeurtenissen in uw land te hebben meegemaakt en een attest van een

psychiater/psychotherapeut, waarin staat dat u aan posttraumatische stressstoornis zou lijden, neer.

Vooreerst dient in dit verband evenwel opgemerkt te worden dat een attest van een therapeut die een

persoon behandelt voor problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid, een weergave bevat van een

bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde)

oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter geen uitsluitsel over de ware oorzaak van het

vastgestelde ziektebeeld. Hoewel uw medische problemen op zich niet ter discussie staan, kan, gelet op

voorgaande vaststelling en gezien uw weinig aannemelijk verklaringen over uw ontvoeringen, niet

zonder meer aangenomen worden dat de door u aangehaalde psychische problemen enig verband

houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4

inzake subsidiaire bescherming van diezelfde wet. U dient voor de beoordeling van medische elementen

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980.

Tot slot dient nog toegevoegd te worden dat ik ook inzake de asielaanvraag van uw zus, E.(…) (O.V.

6.586.496), heb besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus.

De overige door u neergelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op

bovenstaande vaststellingen. Uw identiteit, nationaliteit, burgerlijke staat en studies staan immers niet

ter discussie. Evenmin wordt uw verblijf in Zwitserland en Oostenrijk in twijfel getrokken.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In zijn ’middel’ voert verzoeker aan dat hij niet kan instaan voor de subjectieve interpretatie van de

commissaris-generaal dat zijn verklaringen “niet overtuigen”. Verzoeker is van oordeel dat de

commissaris-generaal een beoordelingsfout heeft gemaakt, waar hij toegeeft dat zijn medische

problemen niet ter discussie staan, maar anderzijds op geen enkele wijze wordt onderzocht of en welke

de mogelijke impact daarvan op zijn verklaringen is. Volgens hem moet deze vraag voorafgaandelijk aan

verdere analyse worden gesteld en beoordeeld. Men zou, aldus verzoeker, zo tot de vaststelling kunnen

komen dat zijn verklaringen bezwaarlijk als objectieve basis kunnen dienen voor de beoordeling van een

asielaanvraag gelet op zijn ernstige psychiatrische problemen, die eigenlijk van dag tot dag nog

duidelijker worden. Hij merkt ook op dat dit uiteraard van een andere orde is dan te stellen dat zijn

verklaringen niet overtuigen. Verzoeker oppert voorts dat hij hoe dan ook, en voor zover als nodig, de

feiten bevestigt zoals ze zijn weergegeven in het feitenrelaas van de bestreden beslissing. Verder laat

hij gelden dat, zo het waar is dat hij de daders van de vervolging niet heeft kunnen identificeren, hij wel

duidelijk heeft aangegeven dat zij hem mishandelden omwille van zijn vermeende samenwerking met de

Serviërs, zodat het aanknopingspunt met de motieven van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (Vluchtelingenverdrag), voldoende werd aangetoond. Men kan, zo meent hij, deze essentiële

vervolgingsfeiten dan ook niet reduceren tot interpersoonlijke problemen. Het gegeven dat hij niet

telkens klacht heeft ingediend, doet naar zijn mening weinig terzake, in de mate dat zijn eerste klacht in

2005 sowieso zonder gevolg is gebleven. Daarbij, zo vervolgt verzoeker, dient ook gewezen te worden

op het ontbreken van een efficiënt politie- en gerechtelijk apparaat in Kosovo, alwaar de corruptie nog

welig tiert. Verzoeker deelt tot slot mee dat hij, gelet op zijn zware psychiatrische problematiek,

eerstdaags een medische regularisatie zal indienen op grond van artikel 9 ter van de wet van 15

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet).
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2.2. Voor zover zijn inhoudelijke kritiek op de motieven van de bestreden beslissing als een middel kan

worden beschouwd, voert verzoeker in wezen een schending aan van de materiële motiveringsplicht.

Het “middel” zal dan ook vanuit dit oogpunt worden beoordeeld.

2.3. De bestreden beslissing, waarin wordt geoordeeld dat verzoeker er niet in slaagt een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade aannemelijk te maken, is in de eerste plaats gebaseerd op de vaststelling dat

verzoekers verklaringen omtrent de door hem aangehaalde ontvoeringen niet overtuigen. Voorts merkt

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op dat, zelfs in het geval verzoekers

relaas inzake zijn ontvoeringen geloofwaardig zou zijn, quod non, verzoeker niet aannemelijk maakt zich

voor deze gemeenrechtelijke en interpersoonlijke problemen niet tot de in Kosovo aanwezige

autoriteiten te kunnen wenden. Betreffende het door verzoeker neergelegde document d.d. 17 maart

2010, met name een klacht, oppert de commissaris-generaal dat dit niet in het minst overeenstemt met

zijn verklaringen en hij merkt ook op dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan zijn beweringen

hieromtrent. Voorts wijst de commissaris-generaal erop dat verzoekers attest van de therapeut geen

uitsluitsel geeft over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld. Tot slot is hij van oordeel dat,

ofschoon verzoekers medische problemen op zich niet ter discussie staan, niet zonder meer kan

aangenomen worden dat diens aangehaalde psychische problemen enig verband houden met de

criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van

diezelfde wet, gelet op voormelde vaststellingen met betrekking tot het attest van de therapeut en

verzoekers weinig aannemelijke verklaringen over zijn ontvoeringen.

2.4. Voor zover verzoeker voorhoudt dat een beoordelingsfout werd gemaakt doordat niet werd

onderzocht welke impact zijn psychische problemen hebben, merkt de Raad op dat uit de medische

documenten die verzoeker op het Commissariaat-generaal heeft neergelegd (stuk 10, Documenten,

Kosovaarse geneesmiddelenvoorschriften/medische attesten) geenszins kan worden afgeleid dat hij

ingevolge zijn psychische problemen, welke overigens niet ter discussie staan, niet in staat zou zijn om

op een coherente wijze verklaringen af te leggen. Uit de gehoorverslagen blijkt dat verzoeker weliswaar

gewezen heeft op het feit dat hij misschien hier en daar fouten heeft gemaakt, omdat hij

psychisch/mentaal niet in orde is, dat hij veel heeft meegemaakt en niet zo goed alles kan onthouden

(stuk 4B, gehoorverslag CGVS II 04/05/2010, p. 18), en dat zijn raadsvrouw een betoog hield over zijn

psychische toestand (stuk 4B, gehoorverslag CGVS II, 04/05/2010, p. 18-19). Nergens wordt echter met

een overtuigend medisch attest aangetoond dat verzoeker omwille van deze psychische problemen niet

in staat zou zijn om op een coherente wijze zijn asielrelaas weer te geven.

2.5. De Raad merkt bovendien op dat het eigenaardig is dat verzoeker aanvankelijk beweert dat zijn

verklaringen, gelet op zijn ernstige psychiatrische problemen bezwaarlijk als een objectieve basis

kunnen dienen voor de beoordeling van een asielaanvraag, om vervolgens te stellen dat hij de feiten

bevestigt zoals die zijn weergegeven in het feitenrelaas. Immers, dit feitenrelaas is net een

gedetailleerde en precieze weergave van de feitelijkheden zoals zij resulteren uit de neerslag van

verzoekers verklaringen tijdens de verhoren voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen. Verzoeker blijft met andere woorden volstrekt in gebreke om aan te duiden op welk punt

zijn verklaringen door zijn psychische toestand zouden zijn beïnvloed.

2.6. Internationale bescherming kan slechts worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen

enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van het

Vluchtelingenverdrag waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en luidens

hetwelk vereist is dat de asielzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees

voor vervolging op grond van de in datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds, en uit

de bepalingen van artikel 48/4 van de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van in casu

zijn land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds. Een

asielzoeker moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij geen

beroep deed op de nationale autoriteiten. Door op louter algemene wijze te beweren dat hij werd

mishandeld omwille van zijn vermeende samenwerking met de Serviërs, wat een aanknopingspunt met

het Vluchtelingenverdrag zou uitmaken, gaat verzoeker geheel voorbij aan de vaststelling dat hij niet

aannemelijk heeft gemaakt zich voor zijn problemen niet tot de in Kosovo aanwezige autoriteiten te

kunnen wenden. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, doet het gegeven dat hij niet telkens klacht

heeft ingediend wel degelijk ter zake. Blijkens het administratief dossier verklaarde verzoeker dat hij

enkel voor zijn tweede ontvoering in 2005 klacht heeft ingediend bij de politie, doch niet voor zijn eerste
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en derde ontvoering in respectievelijk 2004 en 2009, en ook niet voor de kidnapping van zijn dochter

(stuk 4B, gehoorverslag CGVS II 04/05/2010, p. 12,13, 16 en 18). Op de vraag van de commissaris-

generaal waarom hij zich na de eerste en de derde ontvoering niet tot de politie heeft gewend, gaf

verzoeker als antwoord dat zijn ernstige gezondheidstoestand hem dit niet toeliet (stuk 4B,

gehoorverslag CGVS II 04/05/2010, p. 13). Deze rechtvaardiging werd door de commissaris-generaal

terecht als niet toereikend bestempeld. Toen de commissaris-generaal hem vervolgens de vraag stelde

waarom hij dan niemand van zijn familie, waarvan er overigens, zo beweert verzoeker, enkele een

functie bij de dienst diplomatieke betrekkingen bij de Kosovaarse overheid bekleden, naar de politie

heeft laten gaan, volgde de evenmin overtuigende uitleg dat hij “hen niet nog meer last wou bezorgen

om ze niet nog verdrietiger te maken”. (stuk 4B, gehoorverslag CGVS II 04/05/2010, p. 14). Hieruit kon

de commissaris-generaal rechtsgeldig besluiten dat verzoeker onvoldoende pogingen had gedaan om

de lokaal aanwezige beschermingsmogelijkheden uit te putten.

2.7. Verzoeker beperkt zich, in een poging zijn verzuim a posteriori te rechtvaardigen, in de eerste

plaats tot de blote bewering dat zijn eerste klacht in 2005 sowieso zonder gevolg is gebleven. Dit

verandert echter niets aan de vaststelling dat hij na de ontvoering van 2005, naar aanleiding waarvan hij

de enige klacht heeft ingediend, niet voor de overige door hem aangehaalde, recentere

vervolgingsfeiten, zoals de ontvoering van zijn dochter, hulp gezocht heeft bij de lokaal aanwezige

autoriteiten. Vervolgens voert verzoeker ter verschoning aan dat een efficiënt politie- en gerechtelijk

apparaat in Kosovo ontbreekt. Er dient te worden opgemerkt dat dit algemeen, door geen enkel objectief

gegeven gestaafd betoog niet bij machte is de objectieve informatie te weerleggen waarop het oordeel

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is gebaseerd. Aan het

administratief dossier werden immers allerhande rapporten toegevoegd (stuk 11, Landeninformatie)

waaruit blijkt dat de Kosovaarse politie voldoende bescherming kan bieden. Verzoekers blote bewering

is niet bij machte de objectieve informatie aan het wankelen te brengen. In elk geval dient te worden

geconcludeerd dat verzoeker geenszins aantoont dat hij naar aanleiding van zijn problemen de lokaal

aanwezige beschermingsmogelijkheden ten volle heeft benut, alvorens internationale bescherming te

zoeken.

2.8. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Het enig middel is ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend en elf door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. TAMBORIJN


