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 nr. 113 718 van 13 november 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 Servische nationaliteit te zijn, op 10 juli 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 10 juni 2013 tot weigering van inoverwegingneming 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 november 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. BENOIT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 22 mei 2013 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

nam op 10 juni 2013 de beslissing tot weigering van inoverwegingneming van een asielaanvraag in 

hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst. Deze beslissing, die verzoekster bij 

aangetekende zending van 11 juni 2013 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

 

 

“B. Motivering 
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Na onderzoek van uw verklaringen en de stukken aanwezig in uw administratief dossier dient 

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

 

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 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. Bij KB van 7 mei 2013 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 heeft dit evenwel niet gedaan. 

U stelde immers uitdrukkelijk bij een terugkeer naar Servië geen problemen te vrezen, noch met privé 

personen, noch met de autoriteiten (CGVS, p.5-6). De enige reden waarom u niet naar Servië wenst 

terug te keren is omdat na veertien jaar afwezigheid u daar niemand meer kent en omdat uw kinderen in 

België zijn opgegroeid (CGVS, p.4-6). U beschikt in Servië tevens niet langer over een eigen woning en 

vreest geen werk te vinden in Servië als gevolg van de algemene werkloosheid daar (CGVS, p.5-6). Ik 

dien echter op te merken dat dergelijke problemen van louter socio-economische en familiale aard zijn 

welke niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, noch onder de 

bepalingen inzake subsidiaire bescherming. 

 

Volledigheidshalve dient er gewezen te worden op de actuele situatie van de Roma in Servië. Roma in 

Servië hebben vaak te kampen […] 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 vluchtelingenrechtelijke 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 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 6 

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. 

 

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

toegevoegd. 

 

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing niet wijzigen. Uw paspoort betreft 

enkel uw identiteit en nationaliteit, dewelke geenszins worden betwist. Ook het gegeven dat uw dochter 

[I.S.] in Italië werd geboren wordt geenszins in vraag gesteld. Evenmin staat het gegeven dat uw zoon 

[I.M.] in België werd vermoord door diens vader [I.G.] na een uit de hand gelopen ruzie ter discussie. 

Voor de volledigheid kan opgemerkt worden dat [G.] door de Belgische autoriteiten werd aangehouden 

en opgesloten in afwachting van zijn rechtszaak. 

 

C. Conclusie 

 

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

nemen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat geen standpunt 

dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 57/6 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Overwegende dat de CGVS de situatie van verzoekster en haar kinderen niet correct inschatte. 

 

Dat concluante er thans alleen voor staat met 4 kinderen. 

 

Dat zij allen ontegenzeggelijk van Roma-origine zijn. 

 

Dat zij bovendien afkomstig zijn van Kosovo. 

 

Dat de kinderen, gelet op de lange duur van de verschillende procedures, Servië niet kennen, de 

Servische taal nauwelijks spreken. 

 

Dat gelet op hun origine zij er zeker van zijn dat zij gediscrimineerd zullen worden bij eventuele 

terugkeer naar Servië. 

 

Dat daar nog bij komt dat door het overlijden van de oudste zoon door de hand van zijn vader de 

problemen van uitsluiting nog groter zullen worden. 

 

Dat de motivering van de CGVS deze aspecten niet voldoende in overweging neemt. 

 

Dat verzoekster meent dat in die omstandigheden de bijzonder korte motivering van de CGVS gelijkge-

steld dient te worden aan een afwezigheid van motivering, minstens aan een manifest onredelijke 

motivering. 
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Dat de Raad van Vreemdelingenbetwistingen een manifest onredelijke beslissing genomen op grond 

van een foutieve feitelijke appreciatie vermag teniet te doen.” 

 

3.1.2.1. Wat betreft de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient 

te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan 

of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. De voorziene motivering is pertinent en afdoende, zodat is voldaan aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).   

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, kan niet worden vastgesteld. 

 

3.1.2.2. De feitelijke vaststellingen op basis waarvan de bestreden beslissing werd genomen vinden 

daarnaast steun in het aan de Raad voorgelegde administratief dossier. Verzoekster maakt door toe te 

lichten dat zij van Roma-origine is, dat zij afkomstig is van Kosovo en dat zij een alleenstaande moeder 

is van vier kinderen die Servië niet kennen en die de Servische taal niet goed spreken niet aannemelijk 

dat verweerder op incorrecte gronden oordeelde dat zij de Servische nationaliteit heeft, dat Servië een 

veilig land van herkomst is in de zin van artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet en dat zij niet heeft 

aangetoond dat er wat haar betreft een gegronde vrees voor vervolging, zoals bedoeld in artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals omschreven in 

artikel 48/4 van dezelfde wet, bestaat. Waar verzoekster stelt dat zij in Servië zal worden gediscrimi-

neerd of uitgesloten moet worden opgemerkt dat zij deze bewering met geen enkel stuk onderbouwt en 

dat haar stelling in strijd is met haar bij verweerder afgelegde verklaring dat zij in Servië niets te vrezen 

heeft en louter verkiest in België te blijven omdat zij in het Rijk goed wordt opgevangen en financieel 

ondersteund. 

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover de commissaris-generaal beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

3.1.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekster tevens niet worden 

gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

   

3.1.2.4. Ook een schending van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. In 

casu werd de bestreden beslissing immers genomen in toepassing van artikel 57/6/1 van de 

Vreemdelingenwet. De commissaris-generaal heeft dus geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden 

die hij ontleent aan artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet en diende dit ook niet te doen aangezien hij 

op correcte gronden vaststelde dat verzoekster een onderdaan is van een veilig land van herkomst en 

uit haar verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat haar betreft, een gegronde vrees voor vervolging 

bestaat in de zin van 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 dezelfde wet. 

 

3.1.2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de commissaris-generaal op basis van 

een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheids-

beginsel kan worden vastgesteld. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 1 en 

3 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 

juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: de Vluchtelingenconventie), van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van het  zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 

van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij stelt het volgende: 

 

“Overwegende dat verzoekster meent dat de CGVS ten onrechte haar land van herkomst als veilig 

beschouw[t]. 

 

Overwegende dat bovendien de systematiek van het erkennen van een land als "veilig" op basis van 

een algemene rechtstoestand strijdig is met de Conventie van Genève. 

 

Dat het immers niet is omdat de algemene rechtstoestand in een land "veilig" zou zijn, en zou 

beantwoorden aan de regels van een democratische samenleving - quod non in casu - dat er geen 

sprake zou kunnen zijn van persoonsgebonden vervolging of discriminatie. 

 

Dat bovendien de Conventie van Genève misken[d] wordt nu deze op gelijke wijze dient toegepast te 

worden conform artikel 3 zonder onderscheids betreffende de nationaliteit of afkomst. 

 

Dat in casu door toepassing te maken van de fictie van "veilig" land, door de Belgische autoriteiten en 

meer bepaald de Belgische asielautoriteiten de Conventie anders geapprecieerd wordt al naargelang de 

afkomst van betrokkenen. 

 

Dat een dergelijke verschillende behandeling strijdig is met art.3 van de Conventie, die een hogere 

rechtsregel is met directe werking. 

 

Dat het dan ook ten onrechte is dat een bijzondere procedure "veilig land van herkomst" ingesteld werd 

en toegepast wordt in casu; 

 

Overwegende dat in casu niet kan tegengesproken worden dat verzoekster en haar kinderen gelet op 

hun origine niet dezelfde rechten zullen hebben in hun land van herkomst en dat hen discriminatie te 

wachten staat. 

 

Dat zij de facto geen beroep kunnen doen op rechtsbescherming van hun lokale overheden. 

 

Dat de mensonterende behandeling die hen te wachten staat een schending uitmaakt van art.3 EVRM.” 

 

3.2.2.1. Verzoekster geeft in wezen aan dat zij niet akkoord gaat met een wettelijke regeling die voorziet 

dat een land als veilig kan worden beschouwd en dat de commissaris-generaal op grond hiervan kan 

beslissen een asielaanvraag van een onderdaan van dit land niet in overweging te nemen. Zij meent dat 

een dergelijke regeling strijdig is met de artikelen 1 en 3 van de Vluchtelingenconventie. De Raad kan 

slechts vaststellen dat dit deel van verzoeksters betoog neerkomt op een kritiek op de wet en dat hij niet 

bevoegd is wetskrachtige bepalingen te toetsen aan de Grondwet of internationale verdragen. De Raad 

kan de kritiek van verzoekster dan ook niet in aanmerking nemen om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 9 oktober 2002, nr. 

111.146; RvS 24 oktober 2011, nr. 215.954; RvS 21 november 2011, nr. 216.359).   

 

3.2.2.2. Aangezien verzoekster geen gegevens aanbrengt waaruit kan worden afgeleid dat de 

commissaris-generaal in voorliggende zaak verkeerdelijk of op kennelijk onredelijke wijze tot het besluit 

kwam dat zij niet aantoonde dat zij in Servië dient te vrezen voor vervolging in de zin van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij in dat land 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet 

kan zij ook niet worden gevolgd waar zij stelt dat de commissaris-generaal onterecht toepassing heeft 

gemaakt van de mogelijkheid die hem wordt geboden om een asielaanvraag van een Servisch 

onderdaan niet in overweging te nemen en dat hij het artikel 3 van het EVRM heeft geschonden.  
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3.2.2.3. Waar verzoekster voorts opnieuw de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991, van het  zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht kan het volstaan te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel.  

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


