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 nr. 109 865 van 17 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 21 mei 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 18 april 2013 tot weigering van 

inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN WALLE, die loco advocaat C. VAN CUTSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn. 

 

Op 18 april 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

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

veilig land van herkomst. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…)A. Feitenrelaas 

U bent een Bosnische moslim afkomstig uit Gradaçac (Federatie van Bosnië en Herzegovina) en u 

beschikt over de Bosnische nationaliteit. U was van 1990 tot 13 februari 2013 officieel gehuwd met S. 

A.. Jullie hebben samen twee kinderen. U werkte als naaister voor verschillende kledingboetieks in het 

winkelcomplex genaamd ‘A.’. U had vervolgens een eigen boetiek die in 2003 van naam veranderde. 

Sinds 2009 woonden u en S. gescheiden. U begon daarop een nieuwe relatie met S. T., een 
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veiligheidsagent van het A.-complex. Uw kinderen waren kwaad en verlieten u. U had vervolgens geen 

contact meer met uw kinderen. Jullie relatie ging goed en u had veel werk in uw boetiek. Uw buurvrouw, 

M. U., werkte voor u als naaister. Uw partner kreeg dreigtelefoontjes van onbekenden, vermoedelijk van 

wahabieten die het niet konden verkroppen dat jullie ongehuwd samenwoonden. Hij werd tijdens die 

telefoontjes tevens gevraagd om illegale zaken in een bestelling van kledij te voegen en te verzenden. 

Hij weigerde echter daaraan mee te werken. Op 25 oktober 2012 werd u op een parking van het 

sportcentrum aangevallen en geslagen door onbekenden. Net voor u het bewustzijn verloor, werd u 

toegesnauwd dat u nergens hulp mocht zoeken, want anders zou u vermoord worden. Uw buurvrouw 

M., met wie u had afgesproken op de parking, vond u even later bewusteloos op de grond. U zocht geen 

medische hulp. Diezelfde dag ging u wel samen met uw partner naar het politiekantoor in Gradaçac om 

de dreigtelefoontjes die hij kreeg en de aanval op de parking aan te geven. De aanwezige agenten 

zeiden dat ze maatregelen zouden nemen maar uiteindelijk werd er geen gevolg geven aan jullie klacht. 

Eén of twee keer gingen jullie terug om informatie in te winnen. U ging naar het loket om te spreken met 

inspecteur A.. Hij zei echter dat de politie geen geloof hechtte aan jullie verhaal. Uw partner ontving 

intussen nog steeds dreigtelefoontjes. De dag voor zijn dood ging hij nogmaals naar de politie. Telkens 

stuitten jullie op onbegrip. U vermoedt dat de politie corrupt is en bij de zaak betrokken is. Op 4 februari 

2013 werd uw partner dood teruggevonden. Hij pleegde zelfmoord in het huis van zijn ouders. Na zijn 

dood kreeg u zelf dreigtelefoontjes van onbekenden die u zeiden dat u hetzelfde zou overkomen als uw 

partner. Daarom vermoedt u dat zijn zelfmoord geënsceneerd is. U denkt dat uw partner werd vermoord 

omdat hij niet aan de eisen van zijn belagers in verband met het versturen van illegale pakketjes wilde 

toegeven. U vermoedt tevens dat er een verband zou kunnen zijn met een renteloze lening die uw 

partner als lid van de SDA (Partij voor Democratische Actie) kreeg van de Islamitische bank BBI. U 

denkt dat de bank in ruil voor de lening diensten vroeg, zoals de vraag om een illegaal pakketje te 

verzenden. Omdat de SDA een partij is die belangen van moslims behartigt, vermoedt u bovendien dat 

deze partij de wahabieten financiert en gezamenlijk criminele activiteiten uitvoert. Op 17 en 18 februari 

2013 werd u gedurende 24 uur verkracht en mishandeld door drie onbekende extremistische moslims. 

Ze dreigden ermee u te vermoorden en ze vervolgden dat u hetzelfde zou overkomen als uw partner. Ze 

wilden dat u met hen naar de notaris ging en uw eigendom aan hen overliet. Ze hebben tevens uw 

paspoort gestolen. Uw buurvrouw heeft u bij u thuis gevonden. Vervolgens bent u bij haar 

ondergedoken. U had een grote angst en kon niet meer buitenkomen. Twee vrienden, E. en S., 

regelden een smokkelaar om uw land van herkomst te verlaten. U ging twee à drie keer naar de bank 

samen met uw buurvrouw om de 4000 euro te bekomen die u nodig had om uw reis te betalen. Op 27 

februari 2013 hebt u op illegale wijze per vrachtwagen Bosnië-Herzegovina verlaten. Op 1 maart 2013 

bent u aangekomen in België en op 4 maart 2013 hebt u asiel aangevraagd. U beschikt over uw 

identiteitskaart, uw geboorteakte, een document van het bureau van belastingen waaruit blijkt dat u zich 

als zelfstandige diende aan te melden, een document met de gegevens van het kadaster waaruit blijkt 

dat u eigendommen bezit, een artikel over de aanslag op de ambassade van de Verenigde Staten in 

Sarajevo en de beweging van wahabieten in Servië en Bosnië, een afspraakkaartje van de organisatie 

sos Viol, een medisch attest waaruit blijkt dat u op 9 april 2013 een dokter van de afdeling medische 

psychiatrie en psychologie in het Universitair Verplegingscentrum Brugmann hebt geraadpleegd en er 

zal gekeken worden of er een plaats is om u te hospitaliseren, en een medisch attest d.d. 10 april 2013 

geschreven door dokter Vanmeerbeeck van de medische dienst van het Klein Kasteeltje waaruit blijkt 

dat u meermaals door haar werd onderzocht en dat u volgens haar tekenen vertoont van 

posttraumatische stress. 

B. Motivering 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle 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 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. 

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 
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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 Bosnië-Herzegovina 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. Dit hebt u geenszins 

aannemelijk gemaakt. 

Vooreerst dient te worden gewezen op enkele bevreemdende en uiterst onlogische elementen in uw 

asielrelaas die de geloofwaardigheid van uw verklaringen ernstig ondermijnen. Zo verklaarde u dat uw 

partner dreigtelefoontjes kreeg en dat u op 25 oktober 2012 werd geslagen op een parking tot u het 

bewustzijn verloor. U stelde dat u geen verzorging bij een arts of in een ziekenhuis hebt gezocht. 

Gevraagd waarom u dit niet heeft gedaan, repliceerde u dat u angst had om u te laten verzorgen omdat 

u bang was door uw belagers te worden gevolgd. U voegde toe dat uw belagers net vooraleer u het 

bewustzijn verloor, dreigden te vermoorden indien u hulp zou zoeken of gaan klagen (CGVS, p. 8-10). 

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat uw uitleg allerminst een afdoende reden is om geen 

medische verzorging te zoeken. indien u in dergelijke mate werd geslagen dat u het bewustzijn verloor. 

Uw uitleg is des te meer onlogisch, aangezien u beweerde dat u diezelfde dag wel nog hulp zocht bij de 

politie van Gradaçac. Het is geenszins aannemelijk dat u zich niet wendde tot de medische diensten in 

Bosnië omdat uw belagers ermee dreigden u te vermoorden indien u hulp zou zoeken maar dat u 

anderzijds wel op 25 oktober 2012 samen met uw partner klacht indiende bij de autoriteiten (CGVS, p. 

10). Een dergelijke houding mist alle logica en doet bijgevolg afbreuk aan uw geloofwaardigheid. 

Dat er weinig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen, blijkt tevens uit uw verklaringen over wat 

er is gebeurd en hoe u hebt gehandeld na de door u beweerde verkrachting en mishandelingen op 17 

en 18 februari 2013. U beweerde na de dood van uw partner gedurende 24 uur te zijn mishandeld door 

wahabieten (CGVS, p. 8; p. 12). U verklaarde dat u vervolgens bij uw buurvrouw bent ondergedoken tot 

uw illegaal vertrek (CGVS, p. 7). Uw verklaringen over het feit dat uw belagers uw paspoort bij u thuis 

hebben gestolen en dat uw vrienden vervolgens hebben beslist dat u illegaal voor een som van 4000 

euro het land diende te verlaten omdat u anders zou vermoord worden (CGVS, p. 5-7), houden echter 

geen steek. Toen u werd gevraagd of u stappen hebt ondernomen om een nieuw paspoort aan te 

vragen teneinde uw land van herkomst legaal te kunnen verlaten, antwoordde u dat u zeven dagen lang 

ondergedoken hebt geleefd bij uw buurvrouw en dat u geen aanvraag hebt gedaan omdat u niet buiten 

durfde te komen. Toen u werd geconfronteerd met het feit dat u 4000 euro diende te verzamelen en 

hiervoor toch naar de bank diende te gaan, was u plotsklaps wel twee à drie keer buitengekomen, zij het 

in het geniep, om samen met uw buurvrouw naar de bank te gaan (CGVS, p. 7-8). Bovendien kan het 

redelijkerwijs slechts moeilijk gevat worden dat uw buurvrouw en uw vrienden u illegaal zouden laten 

vertrekken nadat u een week eerder zwaar mishandeld zou zijn, terwijl er een perfect legaal en veel 

goedkoper alternatief bestaat. Dat u, gelet op deze vaststellingen, illegaal het land zou verlaten hebben, 

is dan ook allerminst aannemelijk. Gegeven het feit dat u omringd was door vrienden is het overigens 

ook uiterst bevreemdend dat u nergens in Bosnië-Herzegovina na de door u aangehaalde 

mishandelingen professionele medische hulp zou hebben gezocht (CGVS, p. 12). Evenmin richtte u zich 

tot de vrouwenrechtenorganisatie Radionica waarvan u nochtans sinds 2010 lid was (CGVS p. 4; p. 14). 

Dat u zich in Bosnië niet medisch liet verzorgen noch over uw wedervaren sprak met de organisatie 

Radionica, ondermijnt wederom uw geloofwaardigheid. Bijkomend kan nog worden vastgesteld dat de 

door u opgegeven vertrek- en aankomstdata tijdens uw verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken 

niet overeenstemmen met de data die u opgaf tijdens uw verklaringen op het Commissariaat-generaal. 

Terwijl u op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten op 25 

februari 2013 en te zijn aangekomen in België op 27 februari 2013 (Verklaring DVZ, vraag 36), stelde u 

tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal op 27 februari 2013 te zijn vertrokken om op 1 maart 

2013 hier aan te komen (CGVS, p. 6). 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er danig aan de geloofwaardigheid van uw 

verklaringen getwijfeld kan worden. 

Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk hebt gemaakt dat u voor de door 

u aangehaalde problemen onvoldoende beroep kon doen op - of bij een eventuele herhaling van deze 

problemen in geval van een terugkeer naar Bosnië-Herzegovina zou kunnen doen - op de hulp van 

en/of bescherming door de in Bosnië-Herzegovina aanwezige autoriteiten. Vooreerst blijkt dat u nooit 

problemen hebt gekend met de Bosnische autoriteiten (CGVS, p. 15). Samen met uw partner ging u op 

25 oktober 2012 naar de politie te Gradaçac om de aanval op de parking en de bedreigingen aan het 

adres van uw partner aan te klagen. Nadien zijn jullie volgens uw verklaringen nog één à twee keer naar 

het politiekantoor gestapt om te informeren over de zaak. U beweerde dat u zich hebt gericht tot Emir 

A., een inspecteur. Hij zou echter hebben gezegd dat de politie jullie niet gelooft. Gezien u op onbegrip 

stuitte en er geen maatregelen werden genomen, concludeerde u dat de politie van Gradaçac corrupt is 
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en ook meewerkt aan de criminele praktijken. U stelde dat de politie in Bosnië-Herzegovina corrupt is 

(CGVS, p. 10). Dit is echter een blote bewering die u niet hebt gestaafd aan de hand van concrete feiten 

of elementen. Volgens uw verklaringen hebt u immers geen hulp gezocht bij andere politieagenten noch 

bij enige andere instantie om klacht in te dienen tegen de politie die u onheus zou hebben behandeld. 

Evenmin hebt u voor de door u aangehaalde problemen een advocaat geraadpleegd en u hebt ook de 

vrouwenrechtenbeweging waarvan u lid was niet geconsulteerd (CGVS, p. 13-14). Dat u niet 

aannemelijk heeft kunnen maken dat de Bosnische politie naar aanleiding van een eventuele klacht 

onvoldoende zou reageren, blijkt tevens uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. 

Hieruit blijkt onder meer dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging 

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. Hiervoor wordt 

ze op vlak van dagelijkse ordehandhaving en de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de 

wijdverbreide corruptie geadviseerd door de European Union Police Mission (EUPM). De afgelopen 

jaren stelt de EUPM een gestage vooruitgang vast inzake de samenwerking, communicatie en 

coördinatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in het geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

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

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische 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. 

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u geen enkele poging hebt gedaan om klacht neer te leggen 

naar aanleiding van het incident met wahabieten op 17 en 18 februari 2013 (CGVS, p. 12). Het doel van 

een klacht bij de politie is echter het voorkomen of oplossen van problemen. Indien de (hogere) 

autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van een bepaald probleem/misdrijf, dan kunnen ze hier 

vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat internationale 

bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan 

maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle 

realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, hetgeen u geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt. 

In dit verband kan overigens worden verwezen naar de informatie van het Commissariaat-generaal 

waaruit blijkt dat de Bosnische overheid de wahabieten als een gevaar voor de multi-etnische 

samenleving in Bosnië beschouwt en tegen deze groepering daadwerkelijk optreedt. Zo werden in 2010 

tijdens een massale politie-interventie genaamd ‘operation light’ in het district Brcko verschillende 

prominente personen gearresteerd, waaronder o.a. de leider van de wahabieten, sjeik Nusret Imamovic. 

Hoewel door gebrek aan bewijzen sjeik Imamovic werd vrijgelaten, blijkt uit de informatie van het 

Commissariaat-generaal tevens dat sjeik Imamovic in januari 2012 opnieuw werd gearresteerd tijdens 

een grote politie-inval waarbij hij verdacht werd een rol te spelen bij de aanslag op de Amerikaanse 

ambassade in Sarajevo. De dader van de aanslag Mevlid Jasarevic, tevens een wahabiet, werd door de 

rechtbank in Bosnië in oktober 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. 

Er kan dus niet worden besloten tot een onwil vanwege de Bosnische autoriteiten om u bescherming te 

bieden. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen geenszins. Uw 

identiteitskaart en geboorteakte bevestigen uitsluitend uw identiteitsgegevens, dewelke niet worden 

betwist. Het feit dat u als zelfstandige werkte en u over een eigendom beschikt staat hier evenmin ter 

discussie. Het door u neergelegde artikel rapporteert uitsluitend het bestaan van de beweging van 

wahabieten in Bosnië en Servië en heeft geen betrekking op uw persoonlijke situatie. Het loutere feit dat 

u een afspraak hebt bij de organisatie SOS Viol kan evenmin bovenstaande conclusies wijzigen. Het feit 

dat u meermaals werd onderzocht door een algemene arts in uw opvangcentrum die schrijft dat u in 

zichzelf gekeerd bent en dat u symptomen vertoont van post traumatische stress en het feit dat u op 9 

april 2013 een dokter van de afdeling psychiatrie en psychologie hebt geraadpleegd in het Universitair 

Verplegingscentrum Brugmann en dat er dient te worden nagegaan of u gehospitaliseerd kan worden, 

geeft geenszins inzicht over de objectieve oorzaak van uw medische problemen - hetgeen ook door de 

arts die het medisch attest d.d. 10 april 2013 opstelde erkend wordt - en doet bovendien geen afbreuk 

aan bovenstaande vaststellingen waaruit blijkt dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat de in Bosnië-

Herzegovina aanwezige beschermingsmogelijkheden voor u onvoldoende zouden zijn. 
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C. Conclusie 

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

nemen.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “de motiveringsplicht, meer 

bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending 

van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 

-artikels 48/3, 48/4 en volgenden en 57/6,2° van de wet van 15 december 1980 

-artikel 3 EVRM 

-het zorgvuldigheidsbeginsel 

-manifeste beoordelingsfout”. 

 

2.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 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), en naar het feit dat de asielaanvraag 

van de verzoekende partij niet in overweging wordt genomen, omdat uit haar verklaringen niet duidelijk 

blijkt dat er, wat haar betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van de 

Vluchtelingenconventie zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals 

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, rekening houdend met de omstandigheden van 

Bosnië. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

2.2.2. Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de 

verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert wat zij tot uiting 

brengt door te stellen dat een manifeste beoordelingsfout is begaan, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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). 

 

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing genomen is op basis van artikel 

57/6/1 van de vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:  
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“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.  

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, 

ondetekend 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.”  

 

In eerste instantie wordt er opgemerkt dat de wetgever in een specifieke procedure heeft voorzien tot 

niet in overwegingname voor de behandeling van asielaanvragen afkomstig uit landen die zijn 

aangemerkt als veilig land van herkomst. Met het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van 

het 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, houdende de vastlegging 

van de lijst van veilige landen van herkomst (BS 1 juni 2012, hierna: het KB van 26 mei 2012) is een lijst 

van veilige landen van herkomst vastgelegd.  

 

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 van de vreemdelingenwet, 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 van dezelfde wet (artikel 57/6/1, tweede lid van 

de vreemdelingenwet). Bij KB werd Bosnië-Herzegovina op 1 juni 2012 opgenomen in de lijst van 

‘veilige landen’.  

 

Het determinerende motief van de bestreden beslissing luidt: 

 

“Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk hebt gemaakt dat u voor de door 

u aangehaalde problemen onvoldoende beroep kon doen op - of bij een eventuele herhaling van deze 

problemen in geval van een terugkeer naar Bosnië-Herzegovina zou kunnen doen - op de hulp van 

en/of bescherming door de in Bosnië-Herzegovina aanwezige autoriteiten. Vooreerst blijkt dat u nooit 
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problemen hebt gekend met de Bosnische autoriteiten (CGVS, p. 15). Samen met uw partner ging u op 

25 oktober 2012 naar de politie te Gradaçac om de aanval op de parking en de bedreigingen aan het 

adres van uw partner aan te klagen. Nadien zijn jullie volgens uw verklaringen nog één à twee keer naar 

het politiekantoor gestapt om te informeren over de zaak. U beweerde dat u zich hebt gericht tot Emir 

A., een inspecteur. Hij zou echter hebben gezegd dat de politie jullie niet gelooft. Gezien u op onbegrip 

stuitte en er geen maatregelen werden genomen, concludeerde u dat de politie van Gradaçac corrupt is 

en ook meewerkt aan de criminele praktijken. U stelde dat de politie in Bosnië-Herzegovina corrupt is 

(CGVS, p. 10). Dit is echter een blote bewering die u niet hebt gestaafd aan de hand van concrete feiten 

of elementen. Volgens uw verklaringen hebt u immers geen hulp gezocht bij andere politieagenten noch 

bij enige andere instantie om klacht in te dienen tegen de politie die u onheus zou hebben behandeld. 

Evenmin hebt u voor de door u aangehaalde problemen een advocaat geraadpleegd en u hebt ook de 

vrouwenrechtenbeweging waarvan u lid was niet geconsulteerd (CGVS, p. 13-14). Dat u niet 

aannemelijk heeft kunnen maken dat de Bosnische politie naar aanleiding van een eventuele klacht 

onvoldoende zou reageren, blijkt tevens uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. 

Hieruit blijkt onder meer dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging 

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. Hiervoor wordt 

ze op vlak van dagelijkse ordehandhaving en de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de 

wijdverbreide corruptie geadviseerd door de European Union Police Mission (EUPM). De afgelopen 

jaren stelt de EUPM een gestage vooruitgang vast inzake de samenwerking, communicatie en 

coördinatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in het geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

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

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische 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. 

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u geen enkele poging hebt gedaan om klacht neer te leggen 

naar aanleiding van het incident met wahabieten op 17 en 18 februari 2013 (CGVS, p. 12). Het doel van 

een klacht bij de politie is echter het voorkomen of oplossen van problemen. Indien de (hogere) 

autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van een bepaald probleem/misdrijf, dan kunnen ze hier 

vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat internationale 

bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan 

maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle 

realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, hetgeen u geenszins 

aannemelijk heeft gemaakt. 

In dit verband kan overigens worden verwezen naar de informatie van het Commissariaat-generaal 

waaruit blijkt dat de Bosnische overheid de wahabieten als een gevaar voor de multi-etnische 

samenleving in Bosnië beschouwt en tegen deze groepering daadwerkelijk optreedt. Zo werden in 2010 

tijdens een massale politie-interventie genaamd ‘operation light’ in het district Brcko verschillende 

prominente personen gearresteerd, waaronder o.a. de leider van de wahabieten, sjeik Nusret Imamovic. 

Hoewel door gebrek aan bewijzen sjeik Imamovic werd vrijgelaten, blijkt uit de informatie van het 

Commissariaat-generaal tevens dat sjeik Imamovic in januari 2012 opnieuw werd gearresteerd tijdens 

een grote politie-inval waarbij hij verdacht werd een rol te spelen bij de aanslag op de Amerikaanse 

ambassade in Sarajevo. De dader van de aanslag Mevlid Jasarevic, tevens een wahabiet, werd door de 

rechtbank in Bosnië in oktober 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. 

Er kan dus niet worden besloten tot een onwil vanwege de Bosnische autoriteiten om u bescherming te 

bieden. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen geenszins. Uw 

identiteitskaart en geboorteakte bevestigen uitsluitend uw identiteitsgegevens, dewelke niet worden 

betwist. Het feit dat u als zelfstandige werkte en u over een eigendom beschikt staat hier evenmin ter 

discussie. Het door u neergelegde artikel rapporteert uitsluitend het bestaan van de beweging van 

wahabieten in Bosnië en Servië en heeft geen betrekking op uw persoonlijke situatie. Het loutere feit dat 

u een afspraak hebt bij de organisatie SOS Viol kan evenmin bovenstaande conclusies wijzigen. Het feit 

dat u meermaals werd onderzocht door een algemene arts in uw opvangcentrum die schrijft dat u in 

zichzelf gekeerd bent en dat u symptomen vertoont van post traumatische stress en het feit dat u op 9 
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april 2013 een dokter van de afdeling psychiatrie en psychologie hebt geraadpleegd in het Universitair 

Verplegingscentrum Brugmann en dat er dient te worden nagegaan of u gehospitaliseerd kan worden, 

geeft geenszins inzicht over de objectieve oorzaak van uw medische problemen - hetgeen ook door de 

arts die het medisch attest d.d. 10 april 2013 opstelde erkend wordt - en doet bovendien geen afbreuk 

aan bovenstaande vaststellingen waaruit blijkt dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat de in Bosnië-

Herzegovina aanwezige beschermingsmogelijkheden voor u onvoldoende zouden zijn.” 

 

Daarnaast worden er in de bestreden beslissing verschillende redenen opgegeven waarom ernstig kan 

getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van het asielrelaas. 

 

In een onderdeel van het middel stelt verzoekende partij: 

 

“B. Volgens het CGVS is heeft verzoekster het geenszins aannemelijk gemaakt dat zij onvoldoende 

beroep kon doen op de Bosnische autoriteiten. 

Verzoekster stelde dat de politie in Bosnie-Herzegovina corrupt is. Volgens het CGVS is dit echter "een 

blote bewering die u niet hebt gestaafd aan de hand van concrete feiten of elementen." 

Verder staat te lezen: "Dat u niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de Bosnische politie naar 

aanleiding van een eventuele klacht onvoldoende zou reageren, blijkt tevens uit de op het 

Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Hieruit blijkt dat onder meer dat de Bosnische 

autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische groepen wettelijke mechanisme voor de detectie, 

vervolging en bestraffing van daden van vervolging garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie 

cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de politie erin om een hoog percentage van de bij haar 

aangekaarte misdrijven op te lossen. Hiervoor wordt ze op vlak van dagelijkse ordehandhaving en de 

bestrijding van de georganiseerde misdaad en de wijdverbreide corruptie geadviseerd door de 

European Union Police Mission (EUPM). De afgelopen jaren stelt de EUPM een gestage vooruitgang 

vast inzake de samenwerking, communicatie en coördinatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten 

onderling en tussen de politiediensten en het vervolgingsapparaat. " […] 

In het SRB Bosnie beschermingsmogelijkheden, p. 14 staat te lezen dat: Over het algemeen ziet de 

EUPM wel bij alle veiligheidsdiensten een bereidheid tot het werken aan coordinatie en communicatie. 

Zeker de laatste jaar was er een gestage vooruitgang. De EUPM plant dan ook mee te werken aan het 

efficienter maken van de samenwerking tussen de verschillende actoren in de criminaliteitsbestrijding. 

Aandacht zal daarbij vooral gaan naar de uitbouw van een systeem van onderlinge uitwisseling van 

informatie. Het uiteindelijke doel is het harmoniseren van de veiligheidsdiensten en justitiele instellingen 

op nationaal vlak. Om tot bevredigende resultaten te komen is hierbij echter ook de volledige 

medewerking van de politiek onontbeerlijk. Op p. 6 van het SRB staat te lezen volgens de ombudsman 

(cfr infra) beklaegn burgers zich voornamelijk over het ineffectieve optreden van de politie in gevallen 

van agressie tegen personen en het gebruik van excessief geweld bij het handhaven van de openbare 

orde. 

Daarnaast is de corruptie binnen alle rangen van de politiediensten een wezenlijkprobleem. " 

Eerst, merkt verzoekster dat nergens in het SRB staat te lezen (of te begrijpen) dat de politie erin slaagt 

om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. 

Dan blijkt uit het SRB dat de corruptie heel verbreid is en dat zelfs als vooruitgang geboekt werd de 

laatste jaren inzake coordinatie en samenwerking tussen de verschillende diensten er nog veel zaken 

dienen te worden gedaan zodat zij op een effectieve wijze werken. Het blijkt ook dat de politieke niet zijn 

volle medewerking geeft.Uit het SRB blijkt dat de politiediensten niet echt in staat zijn om een effectieve 

bescherming te bieden. Verzoekster's partner had een klacht bij de politie ingediend en is daar 

meerdere keren geweest om informatie over de behandeling van zijn klacht te vragen. Verzoekster is 

daar ook 1 à 2 keer geweest. Ze heeft dus de nodige stappen ondernomen om een bescherming te 

zoeken. 

Het blijkt uit het USDepartement of State Country report 2012 dat «Public awareness of the law 

remained low Verzoekster was niet op de hoogte dat hogere autoriteiten bestonden waar zij kon gaan 

klagen. 

Bovendien, nadat iemand verkracht en mishandeld is kan niet van hem worden verwachten dat hij 

informatie probeert te zoeken over mogelijkheden om van het wangedrag van de politieagenten bij 

andere diensten te gaan klagen.  

C. Het blijkt duidelijk dat tegenpartij het asielaanvraag van verzoekster niet op een zorgvuldig manier 

heeft behandeld; dat zij de posttraumatische stress van verzoekster niet in aanmerking heeft genomen. 

Daarom en omwille van de andere door verzoekster aangehaalde argumenten kan de motivering van de 

beslissing niet als afdoende worden beschouwd. Verzoekster meent verder dat het CGVS een 

manifeste beoordelingsfout heeft gedaan door haar geen bescherming te bieden en door haar 
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asielaanvraag zo snel te behandelen zonder haar de mogelijkheid te geven meer gedetailleerde 

medische attesten te laten opstellen.” 

 

Waar de verzoekende partij aldus tracht voor te houden dat de Bosnische autoriteiten geen passende 

bescherming kunnen bieden, volstaat dit betoog niet om Bosnië-Herzegovina niet langer te beschouwen 

als ‘veilig land’. Immers in het verslag aan de Koning bij het KB van 26 mei 2012 wordt vermeld dat de 

minister, bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een “goed 

onderbouwd advies (heeft) gevraagd over welke landen op de lijst dienen te worden geplaatst”. 

Bovendien bepaalt artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat 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, Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, 

de Raad van Europa en andere relevante internationale organisaties.  

 

In casu blijkt uit de landinformatie over Bosnië-Herzegovina toegevoegd aan het administratief dossier, 

dat de commissaris-generaal rekening heeft gehouden met informatie van verschillende NGO’s, 

waaronder de “Association Vasa Prava BiH”, “Bosnian Helsinki Committee for Human Rights”, “Helsinki 

Committee for Human Rights in Republika Srpska” en van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa bij de beoordeling of Bosnië een veilig land van herkomst is. Verzoekende 

partij betwist niet dat zij de Bosnische nationaliteit heeft. Bosnië is op grond van het KB van 26 mei 2010 

opgenomen in de lijst van veilige landen. Aangezien verzoekende partij afkomstig is uit een land dat is 

aangemerkt als een veilig land van herkomst geldt het vermoeden dat er in haren hoofde geen vrees 

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. “Het komt toe aan de asielzoeker om 

substantiële redenen op te geven waaruit blijkt dat, in zijn specifieke omstandigheden, zijn land van 

herkomst niet als veilig kan worden beschouwd. Slechts indien, ná individueel onderzoek, blijkt dat de 

asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn land van 

herkomst daadwerkelijk wordt vervolgd of een reëel risico loopt op ernstige schade, zal zijn 

asielaanvraag niet in overweging worden genomen.” (Parl.St., DOC 53 1825/003).   

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal verzoeksters verklaringen aan een 

grondig onderzoek heeft onderworpen om na te gaan of zij ‘duidelijk aantoont’ dat er wat haar betreft 

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

Verzoekende partij meent dat zij meermaals slachtoffer is geweest van vervolgingen en dat de 

autoriteiten haar geen passende bescherming konden bieden.  

 

Verzoekende partij meent evenwel ten onrechte dat de commissaris-generaal geen aandacht heeft 

besteed aan de context waarbinnen haar problemen moeten worden geplaatst, nu hij voor de 

beoordeling van de veiligheid van Bosnië-Herzegovina tal van bronnen heeft geconsulteerd en haar 

verklaringen grondig heeft onderzocht. Bovendien beschikt de commissaris-generaal over een 

appreciatiemarge om te oordelen of uit de verklaringen afgelegd door verzoekster duidelijk blijkt dat er 

een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een 

reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingen-

wet.  

 

Uit het neergelegde administratief dossier en uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-

generaal geenszins is voorbijgegaan aan de objectieve situatie in het herkomstland en de werking van 

de politie aldaar. Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat uit de gehanteerde 

informatie wel degelijk blijkt dat het percentage misdrijven dat opgelost wordt aan de hoge kant ligt (SRB 

"Bosnie - Beschermingsmogelijkheden", p. 13: “het percentage misdrijven dat opgelost raakt ligt aan de 

hoge kant”). De verzoekende partij slaagt er niet in met haar selectieve lezing van de objectieve 

informatie die zich in het administratief dossier bevindt, die stelt dat de stabiliteit en de algehele 

veiligheid in Bosniê-Herzegovina is gewaarborgd (SRB Bosnië, Algemene achtergrondinformatie, last 

updated 1/10/2011, pag 30-31), dat te weerleggen. Haar verwijzing naar het County report van het US 

Department of State doet aan het voorgaande geen afbreuk, gelet op de uitgebreide selectie van 

bronnen waarop het Cedoca zich steunt. 

 

Het gegeven dat de verzoekende partij voorhoudt geen gehoor te vinden bij de politie, zonder enig 

aanvaardbaar begin van bewijs hiervoor aan te brengen doet evenmin afbreuk aan het voorgaande. De 

verwerende partij stelt terecht: 
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“(…)wenst verweerder op te merken dat verzoekster zich slechts beperkt tot een heel selectieve lezing 

van de door de Commissaris-generaal gehanteerde informatie en tot het heel selectief weergeven van 

een aantal bevindingen. Met een dergelijke werkwijze vermag verzoekster echter geen afbreuk te doen 

aan de algemene conclusie dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging 

garanderen. Het feit dat binnen de Bosnische politie nog hervormingen noodzakelijk zijn vermag hieraan 

evenmin afbreuk te doen. 

Waar verzoekster voorts stelt dat zij niet op de hoogte was van het bestaan van hogere autoriteiten 

waar zij kon gaan klagen, merkt verweerder op dat internationale bescherming slechts kan worden 

verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. 

Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming 

te verkrijgen in eigen land. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster, indien zij van mening was 

dat in haar geval de politie niet naar behoren functioneerde, geen pogingen heeft ondernomen om dit 

aan te klagen bij de hogere autoriteiten. Het feit dat zij niet van het bestaan van deze hogere autoriteiten 

op de hoogte was kan geen geldige verschoningsgrond zijn. Verweerder meent dat alvorens de 

drastische beslissing te nemen om haar geboorteland te ontvluchten, er redelijkerwijze van verzoekster 

kon verwacht worden dat zij, hetzij zelf, hetzij via haar vrienden op wiens steun zij kon rekenen, zich zou 

hebben geinformeerd naar de beschermingsmogelijkheden in eigen land en van deze gebruik zou 

hebben gemaakt.” 

 

Voorts stelt de verwerende partij op goede gronden: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de Commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het 

administratief dossier en dat verzoekster de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te 

zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris- generaal heeft de asielaanvraag 

van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van 

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden (RvV, nr. 

31.764 van 18 September 2009; RvV, nr. 53 793 van 23 december 2010; RvV, nr. 75 T06 van T4 

februari 20T2).”  

 

De verzoekende partij toont met de grief dat geen rekening werd gehouden met haar posttraumatische 

stress niet aan hoe de vaststelling van dit gegeven de bestreden beslissing vermag te beïnvloeden. 

Dezelfde opmerking geldt voor het medisch verslag dat de verzoekende partij ter terechtzitting neerlegt. 

Dergelijk stuk toont geenszins aan dat de verzoekende partij zich niet zou kunnen beroepen op de 

bescherming van de Bosnische autoriteiten. Overigens blijkt uit de motieven van de bestreden 

beslissing dat wel degelijk is rekening gehouden met de voorgehouden posttraumatische stress. Voor 

het overige maakt de verzoekende partij in haar uitgebreide betoog evenmin aannemelijk dat de 

bestreden beslissing niet gebaseerd is op een correcte feitenvinding. 

 

Immers blijkt uit de voorgaande bespreking dat het determinerend motief van de bestreden beslissing 

niet is weerlegd. 

 

De kritiek gericht tegen de vaststellingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen aangaande het gebrek van geloofwaardigheid van het asielrelaas vermag de hoofdreden van 

de bestreden beslissing niet te wijzigen. 

 

De verzoekende partij betoogt nog: 

 

“A.Volgens het CGVS zijn er bevreemden en uiterst onlogische elementen in haar asielrelaas 

die de geloofwaardigheid van haar verklaringen ernstig ondermijnen. 

A.l.Naar haar aanslag d.d. 25 oktober 2012 heeft verzoekster geen medische zorgen gezocht omdat U 

bang was door uw belagers te worden gevolgd." Ze hadden haar bedreigd indien zij zou klagen. 

Volgens het CGVS is dat geen afdoende reden om geen medische verzorging te zoeken. 

Verzoekster wenst te repliceren dat zij de positie van het CGVS helemaal niet begrijpt: zij was zo bang 

dat zij liever binnen bleef. Haar buurvrouw en haar partner hebben haar behandeld. Ze had vooral 

bloeduitstortingen; niets verbroken. 

Volgens het CGVS is haar uitleg des te meer onlogisch, aangezien zij beweerde dat zij diezelfde dag 

wel nog hulp zocht bij de politie van Gradaçac. (cf: "het is geenszins aannemelijk dat u zich niet wendde 

tot de medische diensten in Bosnie omdat uw belagers ermee dreigden u te vermoorden indien u hulp 
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zou zoeken maar dat u anderzijds wel op 25 oktober 2012 samen met uw partner klacht indiende bij de 

autoriteiten. Een dergelijke houding mist alle logica en doet bijgevolg afbreuk aan uw 

geloofwaardigheid') 

In tegenstelling tot wat beweert het CGVS, blijkt uit het gehoorverslag niet dat verzoekster 

maar wel dat haar partner naar de politie een klacht is gaan indienen. 

In het gehoorverslag (p.9) staat inderdaad te leze dat 

"Wanneer is hij naar de politie gegaan? 

25/10/2012 is hjj naar de politie gegaan om klacht in te dienen (...) 

Wanneer bent u geslagen op de parking? 

25/10 heeft men mij geslagen op de parking, en die dag is hij naar de politie gegaan. (...)" 

Dan staat geschreven 25/10 ben ik geslagen en beide zijn we naar de politie gegaan (...). 

Dit deel is echter niet terug te vinden in de nota's door die door de advocaat van verzoekster 

tijdens het gehoor genomen werden (zie p.8). 

In ieder geval, zelfs als verzoekster wel die twee verschillende informaties had gegeven, had de 

protection officer haar duidelijk de vraag of zij al dan niet samen met haar partner op 25 oktober naar de 

politie was geweest. Daar zij het niet heeft gedaan kan dit element niet tegen verzoekster worden 

gebruikt. 

A.2. Volgens het CGVS houden de verklaringen van verzoekster over het feit dat haar belagers 

haar passpoort bij haar thuis hebben gestolen en dat haar vrienden vervolgens hebben beslist 

dat zij illegaal voor een som van 4000€ het land diende te verlaten geen steek. 

Enerzijds lijkt het CGVS verzoekster te verwijten tegenstrijdige verklaringen te hebben gedaan: ze heeft 

verklaard dat zijn geen nieuwe paspoort heeft aangevraagd omdat zij niet buiten durfde gaan en later, 

toen zij geconfronteerd werd met het feit dat zij 4000€ diende te verzamelen en hiervoor naar de bank 

diende te gaan, dat zij wel twee a drie keer buitengekomen is in het geniep om samen met haar 

buurvrouw naar de bank te gaan. 

Anderzijds meent het CGVS dat "het redelijkerwijs slechts moeilijk gevat kan worden dat uw 

buurvrouw en uw vrienden u illegaal zouden laten vertrekken nadat u een week eerder zwaar 

mishandeld zou zijn, terwijl er een perfect legaal en veel goedkoper alternatief bestaat." 

i Een vriend van verzoekster legt uit dat men meerdere stappen moet ondemomen om in het 

bezit te worden gesteld van een paspoort. Meerdere documenten die bij verschillende diensten 

dienen te worden gehaald dienen neergelegd te worden. Ook als een paspoort gestolen is dient 

men eerst naar de politie te gaan om dat te melden. Soms dient men de file te doen om in het 

bezit te worden gesteld van de documenten. 

Bovendien is er een termijn van 15 dagen voor de uitgifte van het paspoort eens dat de 

verschillende nodige documenten werden gegeven. 

Behalve het feit dat het meer tijd had genomen, had de uitgifte van een paspoort dus ook meer 

stappen m hoofde van verzoekster geeist; stappen die bij de politie/de gemeentelijke 

administratie dienden te worden ondernomen, dus in publieke plaatsen. 

Een illegale reis had als voordeel dat het alleen maar over geld ging. Verzoekster hoefde 

daarvoor geen stap in het publiek sfeer te ondernemen om die te organiseren. 

Het feit dat de aanvraag van een paspoort om dan op een legale wijze te reizen een goedkoper 

altematief vormde was, op de dat ogenblik, geen argument aangezien de prioriteit van 

verzoekster was haar land te vluchten omdat zij voor haar leven vreesde. Die optie was des te 

minder problematiek dat verzoekster over dit som geld beschikte. 

Uit haar verklaringen blijkt duidelijk dat zij heel bang en getraumatiseerd was (gehoorverslag 

pp. 7 en 8) (cf. haar buurvrouw heeft beslissing genomen haar naar het buitenland te sturen) 

en dat zij daarom niet durfde buiten te gaan. Het enigste dat zij moest doen zodat zij haar land 

kon verlaten was aan geld te raken; daarom is zij 2 of 3 keer in het geniep met haar 

buurvrouw naar de bank geweest. Behalve dat is zij altijd binnen gebleven. Haar verklaringen 

kunnen dus niet geanalyseerd worden als zijnde tegenstrijdige. 

A*3- Het CGVS meent verder dat het bevreemdend is dat zij nergens in Bosnie-Herzegovina 

na haar mishandelingen professionele medische hulp zou hebben gezocht. Het CGVS meent 

daarna. Evenmin richtte u zich tot de vrouwenrechtenorganisatie Radionica waarvan u 

nochtans sinds 2010 lid was. Dat u zich in Bosnie niet medisch Het verzorgen noch over uw 

wedervaren sprak met de organisatie Radionica, ondermijnt wederom uw 

geloofwaardigheid. " 

Verzoekster heeft duidelijk uitgelegd dat zij vernederd werd door de collectieve verkrachting 

waarvan het slachtoffer werd (cf: gehoorverslag, p. 14). Zij wilde niet professionele hulp 

zoeken. Zelfs wanneer verzoekster in Belgie is aangekomen, wilde zij niet onderzocht zijn 

door een gynaecoloog. 
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Wat Radionica betreft heeft verzoekster verklaard : "onze groep heeft geen enkele macht, we hebben 

geen kracht en daarna "de tragedie met de zelfmoord van mijn partner, ik kon die rouw niet accepteren, 

na 7.dagen werd ik zelf verkracht, ik wilde gewoon vertrekken en niemand meer zien. Mijn vriendin, we 

zijn in een regime van gekken, alleen als je geld hebt, kun je zichzelf redden, Ik had geen tijd om iets te 

doen, om me te behelpen" (p.14 gehoorverslag) 

Men kan niet verwachten van mensen dat zij stappen ondernemen waarvan zij perfect weten dat zij 

nutteloos zijn. Het is helemaal aannemelijk dat verzoekster zich niet tot Radionica heeft gericht omdat zij 

perfect wist dat haar geen effectieve hulp zou worden geboden. 

A.4. Wat betreft de data van verlating van haar land van herkomst en aankomst in Belgie dient te 

worden vastgesteld dat er meer een verschil is van 2 dagen. (cf: 25 februari/27 februari 27 februari/1 

maart). In ieder geval heeft verzoekster altijd gezegd dat haar reis 2 dagen had geduurd. Het verschil 

kan zeker een uitleg vinden in het feit dat zij stress had en getraumatiseerd is.”  

 

Hiermee beperkt de verzoekende partij zich in wezen tot het stuk voor stuk bespreken van deze feitelijke 

vaststellingen en het geven van een andere versie of verklaring ervoor, zodat zij in wezen haar 

beoordeling in de plaats stelt van de beoordeling gedaan door de verwerende partij. De aangevoerde 

kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van 

de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te 

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. 

Bovendien zijn deze grieven niet van die aard dat zij vermogen de vaststelling dat de verzoekende partij 

een beroep kan doen op de Bosnische autoriteiten te wijzigen.  

 

De volgende opmerkingen van de verwerende partij worden bijgetreden: 

 

“Verzoekster wenst te repliceren dat zij de stelling van het CGVS niet begrijpt waar zij stelt dat het feit 

dat zij bang was door haar belagers gevolgd te worden geen afdoende reden is om geen medische 

verzorging te zoeken. Voorts preciseert verzoekster dat uit het gehoorverslag niet blijkt dat verzoeker 

naar de politie is geweest om klacht in te dienen. Haar partner heeft dit gedaan. Waar in de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat zij beide naar de politie zijn geweest, is dit deel niet terug te vinden in de 

nota's van haar advocaat die tijdens het gehoor genomen werden. In ieder geval, zelfs als had 

verzoekster wel twee verschillende informaties gegeven dan had de protection officer duidelijk de vraag 

moeten stellen of zij al dan niet samen met haar partner op 25 oktober naar de politie was geweest. 

Verweerder verwijst naar onderstaande verklaringen van verzoekster uit het gehoorverslag van het 

CGVS (p. 9) : 

"- wanneer is hij naar de politie gegaan? 

25/10/2012 is hij naar de politie gegaan om klacht in te dienen, bij de vrtegenwoordiger van de politie 

van de Arizona (po vraagt uitleg: bij de politie van Gradaca). En de eerste van de vierde, werd ik op een 

parking geslagen en ik ben ook klacht gaan indienen. Maar geen gevolg. 

-Wanneer bent u geslagen op de parking? 

25/10, heeft men mij geslagen op de parking, en die dag is hij naar de politie gegaan. 

25/10 ben ik geslagen en beide zijn we naar de politie gegaan, er is geen gevolg aan gegeven, de 

dreigtelefoontjes zijn doorgegaan, de 1ste van de tweede maand, vooraleer hij de volgende dag 

opgehangen heeft, is hij ook naar de politie gegaan om klacht in te dienen en de volgende dag is hij 

dood terug gevonden." 

Verweerder meent dat uit deze verklaringen duidelijk blijkt dat verzoekster ook naar de politie is 

geweest. Los van het feit of zij al dan niet samen met haar partner is geweest, blijkt uit bovenstaande 

dat verzoekster zelf klacht is gaan indienen bij de politie. Bijgevolg heeft de Commissaris-generaal 

terecht opgemerkt dat het niet geloofwaardig is dat verzoekster enerzijds geen verzorging bij een arts of 

een ziekenhuis zou hebben gezocht uit vrees dat zij zou achtervolgd worden door haar belagers maar 

dat zij zich anderzijds zich wel tot de politie heeft gewend om klacht in te dienen. 

Waar verzoekster voorts nog opwerpt dat uit de notities van haar raadsman genomen tijdens het gehoor 

niet blijkt dat zij samen met haar partner naar de politie is geweest, herhaalt verweerder dat, ongeacht 

het feit of zij al dan niet samen zijn geweest, uit de verklaringen, zoals neergeschreven door de 

protection officer van het CGVS blijkt dat verzoekster op 25 oktober naar de politie is geweest. 

Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat de omstandigheid dat de verklaringen van verzoekster, 

zoals genoteerd door de ambtenaar van het Commissariaat- generaal, zouden verschillen met de 

notities van diens advocaat niet dienend is aangezien de nota van de advocaat een eenzijdig stuk is 

waarvan de waarachtigheid niet kan worden geverifieerd en dat opgesteld is door een partij wiens taak, 

de persoonlijke behartiging van de belangen van zijn client, niet gelijklopend is met de opdracht van de 

ambtenaar van het Commissariaat-generaal, die in alle onafhankelijkheid oordeelt en waarbij de 

ambtenaar geen persoonlijk belang heeft (RvV, nr. 76 953 van 12 maart 2012). 
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2.5 Verzoekster haalt aan dat zij heel bang en getraumatiseerd was en dat zij daarom niet naar buiten 

durfde te gaan. Het enigste wat zij moest doen opdat zij haar land kon verlaten was aan geld geraken. 

Daarom is zij 2 a 3 keer in het geniep met haar buurvrouw naar de bank geweest. Behalve dat is zij altijd 

binnengebleven. Haar verklaringen zijn niet tegenstrijdig. Daarentegen moet men meerdere stappen 

ondernemen om in het bezit gesteld te worden van een paspoort, stappen bij de politie/gemeentelijke 

diensten, dus in publieke plaatsen. Bovendien is er een termijn nodig van 15 dagen voor de uitgifte van 

een paspoort eens de nodige documenten werden gegeven. Een illegale reis had als voordeel dat het 

alleen over geld ging waarvoor zij geen stappen in de publieke sfeer diende te ondernemen om die te 

organiseren. 

Waar verzoekster opwerpt dat het aanvragen van een paspoort veronderstelt dat men op publieke 

plaatsen komt, merkt verweerder op dat verzoekster verklaart 2 a 3 keer naar de bank te zijn geweest 

om haar illegale reis te financieren wat eveneens veronderstelt dat zij haar schuilplaats verlaat en zich in 

het openbaar begeeft. Waar verzoekster voorts stelt dat men meerdere stappen moet ondernemen om 

in het bezit gesteld te worden van een paspoort, is verweerder van oordeel dat het regelen van een 

illegale reis naar België eveneens verschillende stappen veronderstelt waarbij verzoekster moet 

betrokken zijn. Verweerder stelt vast dat verzoekster geen afdoende elementen aanbrengt ter 

verantwoording voor het feit dat zij illegaal zou hebben gereisd tegen betaling van een hoge prijs, terwijl 

perfect de mogelijkheid bestond om legaal naar België te reizen. Verweerder volgt dan ook de 

bestreden beslissing waar deze stelt dat het feit dat verzoekster illegaal zou hebben gereisd weinig 

aannemelijk is gezien het moeilijk gevat kan worden dat verzoeksters buurvrouw en vrienden er voor 

zouden gekozen hebben om verzoekster, die een week eerder zwaar mishandeld zou zijn geweest, in 

illegale omstandigheden te laten reizen, terwijl een legaal alternatief voor handen was dat bovendien 

een stuk goedkoper was. 

Waar verzoekster voorts nog stelt dat zij geen professionele hulp wilde, zelfs niet bij aankomst in Belgie 

en dat zij zich niet tot de groep Radionica heeft gericht, gezien zij perfect wist dat haar geen effectieve 

hulp geboden zou worden, merkt verweerder op dat verzoekster met het aanbrengen van dergelijke 

(eerder afgelegde) verklaringen niet vermag afbreuk te doen aan de vaststellingen van de bestreden 

beslissing dat het opmerkelijk is dat verzoekster nergens in Bosnie-Herzegovina na de door haar 

aangehaalde mishandelingen professionele medische hulp zou hebben gezocht, te meer zij omgeven 

werd door vrienden die haar steunden en dat zij zich evenmin gericht heeft tot de 

vrouwenrechtenorganisatie Radionica waarvan zij sinds 2010 lid was. Dat verzoekster zich in Bosnie 

niet medisch Net verzorgen noch over haar wedervaren sprak met de organisatie Radionica, ondermijnt 

opnieuw verzoeksters geloofwaardigheid.” Deze opmerkingen zijn correct en vinden steun in het 

administratief dossier en dienen te worden bijgetreden in het licht van het geheel van de afgelegde 

verklaringen en volstaan. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

De Raad merkt op dat hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst. In deze 

hoedanigheid treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende 

de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Als annulatierechter onderzoekt de Raad enkel of de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in redelijkheid is kunnen komen tot de 

gedane vaststelling van de feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. Dit impliceert dat de Raad in het kader van een annulatieberoep geen 

uitspraak kan doen over een eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingen-

wet. Een onderzoek naar de eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingen-

wet houdt immers per definitie een feitencontrole in, waarvoor de Raad als annulatierechter niet 

bevoegd is. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan 

gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is. Enige manifeste beoordelingsfout kan niet worden vastgesteld. 

 

De schending van artikel 57/6, 2° van de vreemdelingenwet kan niet dienstig worden aangevoerd nu de 

bestreden beslissing (correct) genomen is op grond van artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet. 

 

Tot slot, waar de verzoekende partij de schending van artikel 3 EVRM in de hoofding van haar middel 

aanvoert, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad van State heeft geoordeeld 

dat het louter verwijzen naar een internationaalrechtelijke bepaling of die enkel citeren, en zich 

bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken 

op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, nr. 69.314). 
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Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het 

aanhalen van de schending van artikel 3 EVRM zonder aan te tonen op welke wijze zij artikel 3 EVRM 

geschonden acht. Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

De verzoekende partij toont geenszins de schending van de door haar aangevoerde bepalingen aan. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


