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nr. 101 629 van 25 april 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: 1. X

2. X

3. X

4. X

5. X

6. X

7. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, X, X, X en X, die allen verklaren van Servische nationaliteit te zijn,

op 22 januari 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 21 december 2012 tot weigering tot in

overwegingname van een asielaanvraag van een onderdaan van een veilig land van herkomst.

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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 14 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J.-C. VANHALST verschijnt voor

de verzoekende partijen en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1.Verzoekers dienden een asielaanvraag in op 2 augustus 2012.

1.2.Op 21 december 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan
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van een veilig land van herkomst t.a.v. eerste verzoekende partij (hierna: verzoeker). Dit is de eerste

bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Servische nationaliteit te bezitten, van Roma-origine te zijn en afkomstig te zijn uit het

dorp Prcilovica. U bent gehuwd met [D.V.] […] en samen hebben vijf twee kinderen.

Als Roma werden u en uw gezin vaak lastig gevallen door Serviërs in het dorp, dit sinds 1999, toen

Servische Kosovaren verhuisden naar Servië. In totaal werd u zeven tot achtmaal hard geslagen door

de familie van ondermeer [R.D.], [R.M.] en [R.S.]. Ook uw vrouw en kinderen werden geslagen. Omwille

van de problemen liet u uw kinderen al drie jaar niet meer naar school gaan. Ook vluchtten jullie een

eerste maal in september 2010 naar Zweden. De Zweedse autoriteiten repatrieerden u en uw gezin

echter 18 maand later terug naar Servië. Op 6 mei 2012 had u echter opnieuw een groot conflict met de

Servische familie. Opnieuw werden jullie geslagen en ook uw wagen werd door hen vernield. U

verwittigde weliswaar de politie, maar die konden u niet helpen zolang geen dode viel.

Uit schrik vluchtte u samen met uw vrouw [D.V.] en vijf kinderen op 31 juni 2012 een tweede maal uit

Servië. Op 2 augustus 2012 vroegen jullie asiel aan in België.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legt u de paspoorten van u, uw vrouw en uw kinderen voor

en uw rijbewijs.

B. Motivering

Na onderzoek van uw verklaringen en de stukken aanwezig in uw administratief dossier dient

vastgesteld te worden dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4,

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951, zoals bepaald tn artikel 48/3 of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4.Een land van

herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de toepassing van de

rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke omstandigheden kan worden

aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van

het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er geenzwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de

asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB

van 26 mei 2012 werd Servië vastgesteld als veilig land van herkomst.

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat.

U verklaart dat u en uw gezin in uw dorp Prcilovica werden verwenst en geslagen door de Servische

familie [R.]. Door die problemen zouden u en uw zoon in het ziekenhuis zijn opgenomen (CGVS, p. 9). U

zou telkens de aanvallen hebben gemeld aan de politie (CGVS, p. 7). Het is echter merkwaardig dat u

van zowel uw ziekenhuisbezoek als uw politieaangiftes geen bewijs heeft neergelegd op het gehoor van

het CGVS. Uw verklaring dat u niet meer naar huis durfde om die op te halen, is weinig geloofwaardig

(CGVS, p. 7). U verzamelde namelijk wel uw paspoort en die van uw gezinsleden (CGVS, p. 11). U kon

dus evengoed ook uw ziekenhuis en politiedocumenten hebben meegenomen. Doordat u geen

documenten heeft neergelegd, kan u niet overtuigen dat de door u aangehaalde feiten daadwerkelijk

hebben plaats gehad of dat u niet op bescherming kan rekenen van de autoriteiten, indien de door u

aangehaalde feiten waar zouden zijn. In verband met dit laatste verklaarde u weliswaar dat er eerst een

dode moest vallen vooraleer de politie zou ingrijpen (CGVS, p. 9 ), doch even later blijkt uit uw

verklaringen dat de politie weldegelijk haar werk deed door na de aanvat op uw wagen langs te komen

en de daders een tijdlang mee te nemen (CGVS, p_ 11). Er moet echter worden opgemerkt dat u geen

andere instantie heeft geraadpleegd om bescherming te zoeken of aan te kaarten dat de politie haar

werk niet deed (CGVS, p. 10). Ook moet worden opgemerkt dat u geen beroep heeft gedaan op NGO’s

om te bemiddelen en niet bent gaan aankloppen bij de Servische ombudsman (CGVS,; p. 10). Als reden

hiervoor heeft u aan dat die niet bestaat in Servië, wat echter wordt tegengesproken door de informatie

in het administratief dossier. Hier dient aan te worden toegevoegd dat uit de informatie aanwezig op het

Commissariaat-generaal blijkt dat er in Servië geen systematische op Roma betrekking hebbende

mensenrechtenschendingen gepleegd door de Servische autoriteiten plaatsvinden. De Servische

autoriteiten en de Servische politie garanderen voor alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma,
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wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging. Uit

dezelfde informatie blijkt dat er weliswaar binnen de Servische politie nog steeds een aantal

(belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Servische politie beter functioneert.

Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de politie beter functioneert, is onder meer

het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die grote organisatorische veranderingen

van de politiediensten met zich meebracht. De Servische overheid wordt ook bijgestaan door de “OSCE

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Serbia”. Onder impuls van de OSCE

wordt een verhoogde aandacht besteed aan de trainingen van de politieofficieren, de strijd tegen de

georganiseerde misdaad, de zogenaamde community policing, de public relations en communicatie.

Door het geheel van deze vermelde maatregelen kon de Servische politie betere resultaten — onder

meer in de strijd tegen de georganiseerde misdaad - voorleggen. Indien men evenwel meent

onrechtmatig behandeld te zijn/worden door de Servische politie en meent dat rechten geschonden

zijn/worden, bestaan in Servië meerdere mechanismen - die ook toegankelijk zijn voor Roma - om

politioneel wangedrag van politieagenten — dat niet zonder meer wordt gedoogd — aan te klagen bij

hogere autoriteiten. De Servische overheid onderneemt immers stappen om geweld en discriminatie

tegen minderheden te voorkomen. Dit blijkt onder andere uit de oprichting van een intern controleorgaan

binnen de politiediensten, dat klachten behandelt die met het optreden van de; politie te maken hebben.

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele

(veiligheids)problemen de in Servië opererende autoriteiten aan alle Servische onderdanen ongeacht

hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5

van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.Wat betreft de algemene situatie voor

Roma in Servië, dient nog te worden toegevoegd Roma in Servië vaak te kampen hebben met

problemen en achterstelling op het vlak van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en

huisvesting, wat zich onder meer uit in slechte levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is

evenwel het gevolg van een samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel

gegeven of de loutere etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de

algemene economische malaise in Servië, culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van

school worden gehaald,... spelen evenzeer een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt dat de Servische overheid zich niet inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van

minderheden, waaronder Roma, en dat haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet

op discriminatie of vervolging. Algemeen genomen is in Servië het kader voor de bescherming van de

rechten van minderheden aanwezig en worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd. De

Servische overheid beperkt zich niet tot het louter tot stand brengen van de nodige (anti-

discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens concrete plannen ter verbetering van de moeilijke

sociaal-economische positie en discriminatie inzake gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van

de Roma. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat mogelijke gevallen van discriminatie binnen de

Servische context in het algemeen niet beschouwd kunnen worden als een vervolging in de zin van de

Conventie van Genève. Om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin

van de Conventie betekenen, dienen immers alle omstandigheden in overweging dienen te worden

genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op zich

geen vervolging in vluchtelingenrechteiijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te

leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven

tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks

houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Eventuele problemen van discriminatie in Servië hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte

om als vervolging te worden beschouwd, tenzij eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke

omstandigheden, waarvan kan aangenomen worden dat er over bericht wordt en/of dat deze bijgevolg

gedocumenteerd kunnen worden. Bovendien kan geenszins zonder meer afgeleid worden dat de

Servische autoriteiten niet bij machte of onwillig zijn om in deze problematiek op te treden en

bescherming te bieden. Om dezelfde redenen is er ook geen sprake van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te

nemen.”

1.3. Op 21 december 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan

van een veilig land van herkomst t.a.v. tweede verzoekende partij (hierna: verzoekster). Dit is de tweede

bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Servische nationaliteit te bezitten, van Roma-orïgine te zijn en afkomstig te zijn uit het

dorp Prcilovica. U bent gehuwd met [D.D.] […] en samen hebben vijf twee kinderen.

Als Roma werden u en uw gezin vaak lastig gevallen door Serviërs in het dorp, dit sinds 1999, toen

Servische Kosovaren verhuisden naar Servië. U en uw gezinsleden werden meermaals geslagen door

de familie van ondermeer [R.D.], [R.M.] en [R.S.]. Omwile van jullie problemen, vluchtten jullie een

eerste maal in september 2010 naar Zweden. De Zweedse autoriteiten repatrieerden u en uw gezin

echter 18 maand later terug naar Servië. Op 6 mei 2012 hadden jullie u echter opnieuw een groot

conflict met de Servische familie. Opnieuw werden jullie geslagen en ook de wagen van uw echtgenoot

werd door hen vernield. Uw echtgenoot meldde deze problemen aan de politie, maar die konden jullie

niet helpen zolang geen dode viel.

Uit schrik vluchtte u samen met uw echtgenoot [D.D.] en vijf kinderen op 31 juni 2012 een tweede maal

uit Servië. Op 2 augustus 2012 vroegen jullie asiel aan in België.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legt uw man jullie paspoorten neer en zijn rijbewijs.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig steunt op de motieven die door uw

echtgenoot [D.D.] […], ter zake werden uiteengezet. In het kader van zijn asielaanvraag werd besloten

tot een weigering van een inoverwegingname van de asielaanvraag die luidt als volgt: […]

C. Conclusie

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te

nemen.”

2. Over de ontvankelijkheid

De Raad stelt vast dat het beroep in eigen naam wordt ingediend door V.T., D.M., D.M., D.V. en D.D.

als derde, vierde, vijfde, zesde en zevende verzoekende partij. Uit het verzoekschrift blijkt dat zij

minderjarig zijn. Er blijkt niet dat betrokkenen meerderjarig zijn naar Servisch recht. Er moet derhalve

worden vastgesteld dat voormelde partijen niet over de vereiste hoedanigheid beschikken om zonder

wettelijke vertegenwoordiging een annulatieberoep bij de Raad in te stellen. In zoverre het beroep

ingesteld is door voormelde verzoekende partijen is het bijgevolg niet ontvankelijk (cf. RvS 15 februari

2006, nr. 155.037).

Het beroep wordt derhalve enkel onderzocht voor zover het ingediend werd door verzoeker en

verzoekster (hierna: verzoekers).

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In wat als een enig middel kan worden beschouwd, werpen verzoekers de schending op van “de

algemene zorgvuldigheidsplicht, motiveringsplicht, vertrouwensbeginsel en dus een beoordelingsfout”.

Verzoekers betogen als volgt:

“DOORDAT het CGVS stelt :

1. Het CGVS vindt het eigenaardig dat verzoekers geen politiebewijzen noch hospitaalbewijzen kunnen

voorleggen, doch wel hun paspoorten ;

2. Het CGVS bestempelt Servië als een veilig land ;

3. Het verwondert het CGVS dat verzoekers geen verdere steun gevonden of gezocht hebben bij de

politie, bij instanties welke de politie controleren, bij de ombudsman, bij OGN's enzovoort ;

TERWIJL verzoekers stellen :

1. Dat wanneer zij een land verlaten zij niet op voorhand weten welke elementen of documenten van

doorslaggevend belang zijn voor de asielinstanties, zij beoogen een vlucht uit hun land om reden van

verregaande discriminatie, bedreigingen en slagen ;

Zonder paspoort is het moeilijk om te reizen, de afwezigheid van politie-en hospitaalattesten verhindert

verzoekers niet om hun vlucht te nemen ;

2. Volgens verzoekers is in hun optiek en gezien hun specifieke etnische Roma-origine, gecombineerde

met de erge discriminatie en slagen en verwondingen waarvan zij het slachtoffer werden, het land

Servië ten hunne aanzien niet kan bestempeld worden als zijnde een veilig land ; Ook dienen de invloed

van de negatieve effecten van de Roma-discriminatie op hun vijf minderjarige kinderen niet onderschat

te worden : geen toegang of moeilijke schoolmogelijkheden, geen of mindere gezondheidszorg, enz,

3. Wanneer het voor de gewone burger reeds moeilijk is om zich te wenden bij controlediensten van de

politie, bij NGO's, ombudsman en dergelijke, dan kan men zich inbeelden dat voor Roma's dit een
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risicovolle stap is, zelfs ondenkbaar is, op risico van nog meer problemen te ondervinden, van nog

minder begrip te hebben ten aanzien van de Autoriteiten van Servië : in dergelijke risicosfeer verkiest

men zijn land te verlaten dan zich in bepaalde omstandigheden hulpeloos te bevinden ;

Uit de verhalen van verzoekers blijkt dat zij veelvuldig en ingrijpend van hun essentiële mensenrechten

ontbeerd werden ;

Dat hun leven, dat van de ouders en van hun kinderen ondraaglijk werd ;

Dat het CGVS beweert dat als iets verkeerds zou gebeuren vanwege de Overheid dat daarover zou

bericht worden : verzoekers denken dat het omgekeerd is : degene die rechten miskent rapporteert daar

niet over, en andere instanties zijn daarover op de hoogte als het kwaad is geschied : aan de rapportage

wordt soms de kleur gegeven die men wil

Dat er nieuwe wetgeving stilletjes aan zou ingevoerd worden, zullen verzoekers niet miskennen : doch

de implementatie daarvan, de uitvoering daarvan is een ander probleem : gewoontes veranderen duurt

tientallen jaren ;

Dat de discriminerende levensomstandigheden voor Roma's, dus voor verzoekers, nog dagelijkse kost

zijn : dit is te assimileren met een vrees in vluchtelingenrechterlijke zin ;

Dat uit het in het dossier van verzoekers bij gevoegd rapport :

« Subject related briefing - SERVIE - Beschermingsmogelijkheden » (pagina 1 tot 17) men volgende

citaten haalt op de 2de paragraaf van pag. 5 en op de 1 ste paragraaf van pagina 6) :

« .... dat bij de politie de hervormingen in de praktijd nog niet voldoende voelbaar is »

« een ander probleem is :

« de ontoereikende financiële middelen ….. »

«….. dat het bij dergelijke incidenten nooit tot een klacht van het slachtoffer koint »

Dat uit de bundel in het dossier van verzoekers te vinden is :

« SITUATIE VAN ROMA IN SERVIE »

Uit rubriek 7. Mensenrechtensituatie is te lezen op pagina 15 :

« De Roma krijgen nog steeds te maken met zeer moeilijke levensomstandigheden en frequente

«discriminatie, met name op het gebied van de toegang tot onderwijs, sociale bescherming,

« gezondheidszorg, werkgelegenheid en adequate huisvesting. »

Op pagina 16 van hetzelfde rapport is te lezen :

« In de praktijk blijven de Roma immers nog steeds slachtoffer van wijdverbreide discriminatie en «

marginalisatie. De Roma zijn de voorbije jaren bovendien ook het slachtoffer geworden van «

verschillende etnisch gemotiveerde aanvallen en bedreigingen, »

« In de meeste gevallen dienen de Roma geen klacht in tegen de Politie ».

Besluit : Die pertinente algemene gegevens lopen evenwijdig met de door verzoekers aangehaalde

problemen. Het CGVS negeert zelf, als Administratieve instantie de informatie die zij verzameld heeft

over de nog steeds heersende, kwetsende denigrerende levensomstandigheden van Roma's in het

herkomstland van asielzoekers, huidige verzoekers.

Op grond van de aangehaalde argumenten en stukken staat vast dat de bestreden beslissing de in het

middel aangevoerde beginselen schendt : schending van het vertrouwensbeginsel, objectiviteitseis, en

afwezigheid van juiste motivering en besluitvorming.

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn.”

3.2. Verzoekers beroepen zich op de schending van het vertrouwenbeginsel doch laten na in concreto

uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissingen voormeld beginsel schenden, zodat dit

onderdeel van het middel onontvankelijk is. Waar verzoekers in fine van hun betoog ter ondersteuning

van het middel nog gewag maken van een schending van “de objectiviteitseis”, merkt de Raad op dat

zulke “eis” hem onbekend is. De bedoelde onderdelen van het middel zijn derhalve onontvankelijk.

3.3. Waar verzoekers de schending opwerpen van de motiveringsplicht gaat de Raad ervan uit dat

aangezien verzoekers van oordeel zijn dat de bestreden beslissingen gepaard gaan met een

beoordelingsfout en getuigen van een “afwezigheid van juiste motivering en besluitvorming”, zij de

schending beogen op te werpen van de materiële motiveringsplicht.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7

december 2001, nr. 101.624).
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Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.

3.4. De bestreden beslissingen werden getroffen op grond van artikel 57/6/1 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). De tweede bestreden beslissing stelt vast dat

verzoekster haar asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die aangehaald werden door verzoeker –

vaststelling die verzoekster niet betwist in haar verzoekschrift – waarna volledig verwezen wordt naar de

eerste bestreden beslissing. Verwerende partij herinnert erin aan het opzet van artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet en specifieert, “Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in

overweging wordt genomen indien een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem

betreft een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

bestaat.”

3.5. De eerste bestreden beslissing strekt er in eerste instantie toe de door verzoeker aangehaalde

problemen die bestonden in het ondergaan van verwensingen en slagen door een Servische familie met

als gevolg een ziekenhuisopname van verzoeker en zijn zoon, te beoordelen. Kernvaststelling in de

eerste bestreden beslissing in dit verband is dat bij gebrek aan ziekenhuis- en politiedocumenten,

verzoeker niet kan overtuigen dat de door hem aangehaalde feiten daadwerkelijk hebben plaatsgehad.

Verder wordt geoordeeld dat verzoeker evenmin kan overtuigen dat hij, zo de aangehaalde feiten waar

zouden zijn, niet kan rekenen op de bescherming van de autoriteiten in Servië. In dit verband wordt erop

gewezen dat uit verzoekers eigen verklaringen blijkt dat de politie wel degelijk haar werk deed. Voorts

wordt verzoeker aangewreven dat hij geen beroep gedaan heeft op NGO’s om te bemiddelen en

evenmin is gaan aankloppen bij de Servische ombudsman.

3.6. Vervolgens beoordeelt de verwerende partij op zeer uitgebreide wijze de algemene situatie voor de

Roma in Servië, waarbij verwezen worden naar informatie die toegevoegd wordt aan het administratief

dossier. Verwerende partij komt hierbij tot de conclusie dat mogelijke gevallen van discriminatie binnen

de Servische context in het algemeen niet kunnen worden beschouwd als een vervolging in de zin van

de Conventie van Genève en dat er evenmin sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoekers geven in hun verzoekschrift een aposteriori uitleg voor de vaststelling in de eerste

bestreden beslissing dat verzoeker geen ziekenhuis- en politiedocumenten heeft neergelegd ten bewijze

van de problemen van zijn gezin in Servië, maar met hun simpel betoog dat zij niet op voorhand konden

inschatten welke documenten van doorslaggevend belang zijn voor de asielinstanties, tonen zij niet aan

dat de verwerende partij ten onrechte twijfelt aan de geloofwaardigheid van hun verhaal. Bovendien is

dit betoog tegenstrijdig met de door verzoeker bij het Commissariaat-generaal afgelegde verklaring,

opgenomen in de eerste bestreden beslissing, die hij niet betwist, dat hij deze documenten thuis niet

meer durfde op te halen.

3.8. Voor het overige geven verzoekers blijk van hun overtuiging dat voor Roma’s Servië niet kan

worden beschouwd als een veilig land en dat de discriminerende levensomstandigheden voor Roma’s in

Servië te assimileren zijn met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin, maar hiermee kunnen zij de door

de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing gedane genuanceerde beoordeling van de

algemene situatie voor Roma in Servië, die steunt op informatie die zich bevindt in het administratief

dossier, niet aan het wankelen brengen.

3.9. De Raad herinnert eraan dat de eerste bestreden beslissing, waarnaar de tweede bestreden

beslissing verwijst, getroffen werd op basis van artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt

als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is bevoegd om de aanvraag tot

erkenning van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig

land van herkomst of door een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in

overweging te nemen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een

gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4.
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Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er geen zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met de

mate waarin bescherming geboden wordt tegen vervolging of mishandeling door middel van:

a) de wetten en voorschriften van het land en de wijze waarop deze in de praktijk worden toegepast;

b) de naleving van de rechten en vrijheden neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten

en politieke rechten of het Verdrag tegen foltering, in het bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen

uit hoofde van artikel 15, § 2, van voornoemd Europees Verdrag zijn toegestaan;

c) de naleving van het non-refoulement beginsel;

d) het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van

voornoemde rechten en vrijheden.

De beoordeling of een land een veilig land van herkomst is dient te stoelen op een reeks

informatiebronnen waaronder in het bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie, de

Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere

relevante internationale organisaties.

Op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Buitenlandse Zaken en nadat de minister

het advies van de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen heeft ingewonnen,

bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten minste eenmaal per jaar

de lijst van veilige landen van herkomst. Deze lijst wordt meegedeeld aan de Europese Commissie.

De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt met redenen omkleed met vermelding van de

omstandigheden van de zaak en moet getroffen worden binnen een termijn van vijftien werkdagen.”

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van

de Vreemdelingenwet, luidt als volgt:

“De volgende landen worden aangewezen als veilig land van herkomst in de zin van artikel 57/6/1,

vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:

- Albanië

- Bosnië-Herzegovina

- India

- Kosovo

- FYROM

- Montenegro

- Servië.”

In het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 26 mei 2012, wordt onder meer verwezen naar

het advies dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verstrekt heeft

aangaande de landen die op de lijst van veilige derde landen kunnen worden opgenomen.

Voor wat betreft Servië, kan het volgende gelezen worden: “Voor wat betreft Servië, besluit de

Commissaris-generaal als volgt: Gelet op voorgaande vaststellingen betreffende de rechtstoestand, de

toepassing van de rechtsvoorschriften in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden in

Servië, de mate waarin vervolging of mishandeling in Servië voorkomen en de mate waarin er tegen

eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt, en rekening houdende met de

criteria die werden vastgelegd in artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet komt het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot het advies dat er in Servië algemeen gezien en op

duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie en dat er geen

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit sluit niet uit dat er

uitzonderlijk voor een aantal bijzondere situaties een nood aan internationale bescherming kan

aanwezig zijn. Het kan onder meer gaan om vormen van ernstige discriminatie die als vervolging in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of als ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet kunnen beschouwd worden, zonder dat de nodige bescherming kan geboden

worden.”
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In de aanhef van het verslag aan de koning bij voormeld koninklijk besluit van 26 mei 2012 kan het

volgende gelezen worden:

“Een individueel en effectief onderzoek blijft noodzakelijk, maar het vermoeden geldt dat er in hoofde

van de asielzoeker geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is,

gezien zijn afkomst uit een veilig land van herkomst.”

In fine van het verslag aan de koning bij voormeld koninklijk besluit van 26 mei 2012 kan het volgende

gelezen worden:

“Niettegenstaande ook uit het advies van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen blijkt dat er enige kanttekeningen zouden kunnen worden geplaatst bij bepaalde situaties in

bepaalde landen, vormt deze vaststelling geen bezwaar om deze landen op de lijst te plaatsen, rekening

houdende met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze afweging gebeurde op zeer voorzichtige

wijze. Bovendien wordt de asielzoeker afkomstig van deze veilige landen steeds in de gelegenheid

gesteld om substantiële redenen aan te geven waaruit blijkt dat in zijn specifieke omstandigheden, zijn

land van herkomst niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie

aldaar. Het loutere feit dat een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zal in geen

geval automatisch tot gevolg hebben dat diens asielaanvraag niet in overweging wordt genomen.

Slechts indien, na individueel onderzoek, blijkt dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar

voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk vervolgd wordt of een reëel

risico op ernstige schade loopt, zal zijn asielaanvraag niet in overweging worden genomen.”

3.10. Verzoekers hebben gewag gemaakt van het ondergaan van verwensingen en slagen door een

Servische familie met als gevolg een ziekenhuisopname van verzoeker en zijn zoon. Deze problemen

werden niet geloofwaardig geacht door verwerende partij en er wordt door verwerende partij op

gewezen dat uit verzoekers verklaringen zelf blijkt dat de politie in Servië haar werk deed. Verzoekers

hebben een eigen overtuiging over de algemene situatie voor Roma in Servië, waarbij ze citaten

aanhalen uit een bundel van informatie die zich in het administratief dossier bevindt, maar ze laten na

om substantiële redenen aan te geven waaruit blijkt dat, in hun specifieke omstandigheden, Servië niet

als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene ingeschatte situatie aldaar

voor de Roma.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend dertien door:

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. EKKA


