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nr. 113 747 van 13 november 2013

in de zaak X en X

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift die X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 24 juni 2013

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 24 mei 2013 (zaak nr. X).

Gezien het verzoekschrift die X en X op 25 juni 2013 hebben ingediend tegen dezelfde bestreden

beslissing (zaak nr. 130 492).

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN, die loco Mr. V.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing inzake verzoeker, R. J. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees, afkomstig uit Bushtran (gemeente

Preshevë, Zuid-Servië) en bent u in het bezit van het Servisch staatsburgerschap.

U bent officieel gehuwd met V. J. (O.V. 7.693.493).

Sinds de Kosovaarse oorlog (1998-1999) werd Zuid-Servië sterk gemilitariseerd. De sterke

aanwezigheid van de Servische gendarmerie in uw regio bracht met zich mee dat u jaren in een

angstklimaat diende te leven.
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Op 20 januari 2013 was u met uw gezin per wagen op weg naar een familiefeest (langs de kant van uw

echtgenote) in Gjilan (Kosovo). Onderweg werd u omstreeks 5u30 tegengehouden door 4 gemaskerde

en gewapende leden van de Servische gendarmerie. U werd ondervraagd door de gendarmerie en zij

insinueerde dat u het weghalen van het UÇPMB-standbeeld (Ushtria Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës

dhe Bujanocit, Bevrijdingsleger van Preshevë, Medvegjë en Bujanoc) in Preshevë door de Servische

autoriteiten wilde beletten. U moest uw koffer van de wagen openen en wanneer u deze weer

dichtklapte werd u door de gendarmen geslagen met hun wapens. U verloor het bewustzijn. Wanneer u

terug bij bewustzijn kwam, rustte u even en vertrok u te voet met uw gezin naar het politiekantoor van

Preshevë om klacht neer te leggen van voornoemd incident. Daar toevallige passanten u allemaal

aanspraken over wat gebeurde, duurde het 2,5 uur eer u het politiekantoor bereikte. In het politiekantoor

werd u te woord gestaan door twee (etnisch) Servische agenten die u niet goed behandelden. Uw

verklaringen werden niet genoteerd door de Servische agenten en op meer dan dat ze u zegden dat zij

niet veel voor u konden doen daar u een toevallig slachtoffer was, kon u niet rekenen. U nam met uw

gezin de taxi naar huis. U volgde de gebeurtenissen op de televisie en rond 11u-11u30 ging uw broer B.

uw wagen ophalen in Preshevë.

Ongeveer een week na het incident d.d. 20 januari 2013 trachtte u nog tweemaal tevergeefs klacht

neer te leggen bij de politie in Preshevë.

Tevens had u ongeveer een week na voormeld incident een kort onderhoud met B. K. over uw

problemen, die u echter geen hulp kon bieden.

Tevens wendde u zich nog tot de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in

Preshevë, maar het kantoor was gesloten de dag dat u er heenging.

Eind februari 2013 diende uw moeder een nierdialysebehandeling te ondergaan in Vranje (Servië). De

medische toestand van uw moeder was echter zeer slecht en zij werd overgebracht naar het ziekenhuis

van Nis (Servië) waar zij op 1 maart 2013 overleed.

Door de sterke spanningen in de Preshevë-vallei vermoedt uw familie dat een slechte medische

behandeling de oorzaak van het overlijden van uw moeder is.

Voorts bracht u aan dat uw vader de laatste tijd agressief is en niet meer kon verdragen dat u en andere

familieleden in zijn huis verbleven. Uw vader zette iedereen (u en uw gezin, uw broers en hun gezin) uit

het huis.

Ten slotte bracht u aan dat in de periode 2000-2001 A. S., neef van uw vader en tevens uw buur,

fysiek ernstig aangepakt werd door de Servische militairen. A. kon na het incident niet meer

normaal functioneren en werd depressief. A. was jarenlang in medische behandeling, echter zonder

concreet resultaat. Op 1 april 2013 pleegde A. zelfmoord en u vond hem opgehangen in de heuvels.

Voor u was de situatie in Bushtran niet meer leefbaar en u verliet per bus op 15 april 2013 met uw gezin

en uw broers Servië en reisde naar München (Duitsland), waar u op 16 of 17 april 2013 aankwam.

Uw broers bleven in München en u reisde met uw gezin door naar België, waar u op 18 april 2013

aankwam en op 19 april 2013 een asielaanvraag indiende.

Bij een terugkeer naar Servië vreest u de Servische gendarmerie.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw

Servische identiteitskaart, uitgereikt op 26 juli 2008 te Preshevë; uw Servisch paspoort, uitgereikt op 27

juli 2010 te Vranje; het Servisch paspoort van uw zoon Rijonis, uitgereikt op 20 augustus 2012 te Vranje;

uw Servisch rijbewijs, uitgereikt op 10 oktober 2011 te Preshevë; de geboorteakte van uw zoon

Rijonis, uitgereikt op 7 augustus 2012 te Vranje; een kopie van uw huwelijksakte, uitgereikt op 21

december 2011 te Reljan (Preshevë); een kopie van de overlijdensakte van uw moeder M. J.,

uitgereikt op 26 maart 2013 te Nis; de overlijdensakte van A. S., uitgereikt op 17 mei 2013 te Reljan;

een brief van de burgemeester van Bushtran om een beeld te geven over de actuele situatie

in Preshevë/Zuid-Servië; vier internetartikelen d.d. mei 2013 aangaande de algemene situatie in

de Preshevë vallei, waaronder informatie over protesten naar aanleiding van het weghalen van

het UÇPMB-standbeeld en de arrestatie van de ‘Gjilan-groep’ en voor meer rechten voor Albanezen;

een doosje paracetamolpijnstillers en natuurlijke kalmeerdruppels, neergelegd door uw echtgenote; en

een attest d.d. 17 mei 2013 van een psychiater te Preshevë met betrekking tot uw vader, waarin sprake

is van psychische problemen (depressie) na de dood van uw moeder.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratief dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

U bent er immers niet in geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming aannemelijk te maken.
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Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u initieel de Belgische autoriteiten trachtte te

misleiden aangaande uw werkelijke tijdstip van vertrek uit Servië.

Immers, zo verklaarden zowel u als uw echtgenote ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken

d.d. 23 april 2013 Servië verlaten te hebben op 15 april 2013.

Ook ten tijde van uw gehoor d.d. 14 mei 2013 op de zetel van het Commissariaat-generaal bleef u

voorgaande versie volhouden, ondanks dat u gewezen werd op het feit dat uw recentste uitreisstempel

uit Servië van 9 april 2013 is.

Uw motivatie dat u een tweetal dagen met een vriend naar Kroatië reisde en u geen inreisstempel kreeg

bij uw terugkeer naar Servië overtuigt geenszins daar er in uw paspoort tevens een inreisstempel d.d. 9

april 2013 voor Slovenië te vinden is. Voor 15 april 2013 en later is er geen enkele stempel in uw

paspoort te vinden.

Dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen ter zake wordt bovendien bevestigd door

het feit dat in de paspoorten van uw echtgenote en zoon inreisstempels voor Bazel (Zwitserland) te

vinden zijn gedateerd op 6 april 2013. Uw echtgenote gaf tijdens haar gesprek d.d. 14 april 2013 dan

ook toe dat jullie niet samen op 15 april 2013 per bus uit Servië vertrokken, maar dat zij naar Frankrijk

reisde en dat u haar daar vervoegde.

Voorgaande vaststellingen zijn uiterst nefast voor uw algemene geloofwaardigheid (Verklaring DVZ,

vraag 36; Verklaring DVZ echtgenote, vraag 36; CGVS, p. 3-5; CGVS echtgenote, p. 4).

Daarenboven dient vastgesteld te worden dat jullie voor jullie komst naar België in Frankrijk verbleven,

waar jullie geen asielaanvraag indienden.

Hiermee zet u de ernst van uw asielaanvraag danig op de helling.

Een dergelijke houding is immers niet in overeenstemming met of getuigt geenszins van een gegronde

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

ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.

Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van

herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde land zo

snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming (CGVS

echtgenote, p. 4).

Voorts dient gewezen te worden op een aantal vaststellingen die ernstige vragen opwerpen bij

de waarachtigheid van de door u aangebrachte asielmotieven.

Aangaande uw problemen met de Servische gendarmerie dient vastgesteld te worden dat zowel u als

uw echtgenote ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 23 april 2013 verklaarden na het

incident met de gendarmerie d.d. 20 januari 2013 naar het politiekantoor in Preshevë te zijn gereden

(DVZ, Vragenlijst CGVS, p. 4; DVZ, Vragenlijst echtgenote, p. 4).

Tijdens uw gehoor d.d. 14 mei 2013 op het Commissariaat-generaal verklaarde u te voet naar het

politiekantoor te zijn gestapt die dag. U verklaarde ongeveer 2,5 uur over het traject te hebben gedaan

daar toevallige passanten u allemaal aanspraken over wat er gebeurde. Uw echtgenote verklaarde dan

weer dat jullie er anderhalf uur over deden (CGVS, p. 8; CGVS echtgenote, p. 6).

Voorts verklaarde u dat er duizenden Servische gendarmen betrokken waren bij de operatie d.d. 20

januari 2013 en dat u honderden vrachtwagens zag, op zich een zeer bevreemdend gegeven daar de

operatie het weghalen van 1 enkel standbeeld betrof (CGVS, p. 7-8).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt daarenboven dat bij voornoemde

operatie 200 Servische gendarmen waren betrokken. De beschikbare informatie geeft verder aan dat

het weghalen van het UÇPMB-standbeeld rustig en zonder incidenten gebeurde, wat bijkomende

vragen doet rijzen bij uw verklaringen die dag hardhandig te zijn geslagen door de Servische

gendarmen.

Temeer daar u met uw gezin onderweg was op 20 januari 2013 is het opmerkelijk dat de Servische

gendarmen u zouden gezien hebben als een persoon die zou willen beletten dat het UÇPMB-

standbeeld werd verwijderd. Dat het feit dat u zou zijn tegengehouden door de Servische gendarmerie

ernstig in vraag dient te worden gesteld, wordt verder kracht bijgezet door de bevinding dat het

weghalen van het standbeeld gewoon kon worden bezichtigd door burgers.

Er dient zelfs vastgesteld te worden dat O. R., voormalig UÇPMB-bevelhebber, ten tijde van het

weghalen van het standbeeld ter plaatse interviews gaf aan de media.

Verder dient vastgesteld te worden dat u geen (begin van) bewijs kon aanbrengen aangaande uw

beweerde klachten bij de politie van Preshevë en uw aanvraag tot hulp bij B. K.

Dat alle betrokkenen u steeds van geen stavingstuk wilden voorzien is op zijn minst verwonderlijk te

noemen. Evenzeer verwonderlijk is het gegeven dat u verklaarde na het incident d.d. 20 januari 2013

nog tweemaal naar de politie in Preshevë te zijn geweest, maar dat uw echtgenote daar geenszins van

op de hoogte is.
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Voorts is het merkwaardig dat u een beroep zou gedaan hebben op B. K., maar dat u niet concreet kan

aangeven met welke activiteiten B. K. zich bezighoudt. Evenmin kon u de organisatie van B. K.

benoemen.

Ter zake dient nog opgemerkt te worden dat, daar waar u verklaarde bij B. thuis hem te hebben

gesproken, uw echtgenote verklaarde dat u naar zijn bureau ging voor een gesprek.

Wat ten slotte uw bewering betreft naar de OVSE te zijn geweest in Preshevë, dient opgemerkt te

worden dat het bureau van de OVSE zich in Bujanoc (Servië) bevindt. Aan uw laatstgenoemde

bewering kan dan ook geen geloof worden gehecht (CGVS, p. 9-13; CGVS echtgenote, p. 6-7).

Voorgaande vaststellingen zetten uw bewering het slachtoffer te zijn geweest van fysieke agressie

vanwege de Servische gendarmerie en uw vergeefse meldingen ter verkrijging van hulp/bescherming

van de Servische politie en B. K. op uiterst wankele schroeven.

Evenzeer is uw algemene geloofwaardigheid geenszins gebaat bij bovenstaande bevindingen.

Hoe dan ook, indien er alsnog geloof zou mogen worden gehecht aan het incident d.d. 20 januari

2013 met de Servische gendarmerie, dient vastgesteld te worden dat Zuid-Servië algemeen gesproken,

zoals u het aangaf, te kampen heeft met een doorgedreven militarisering waarbij de aanwezigheid en

het optreden van de Servische gendarmerie – een paramilitaire politie-eenheid die in 2001 werd

opgericht - in het bijzonder heel wat weerstand oproept bij Albanese bewoners van de regio, die hen

percipiëren als zijnde agressief en intimiderend.

Dit is deels te wijten aan het feit dat zij zwaarbewapend in militaire uitrusting circuleren in de regio.

Er zijn in het verleden ook gevallen geweest waarbij deze gendarmerie effectief haar boekje te buiten is

gegaan in hun gedrag ten aanzien van Albanese burgers.

Hiertegen werd ook uitvoerig en herhaaldelijk geprotesteerd. Lokale Albanese politieke leiders brachten

dit meermaals ter sprake in hun contacten met de media en met nationale en internationale

organisaties, alsook in hun overleg met de Servische regering. Volgens hen kadert dit zelfs in een

strategisch plan van de Servische autoriteiten om de etnisch Albanese bevolking uit de regio te

verdrijven. Langs Servische zijde wordt hierbij evenwel steevast verwezen naar de noodzaak van de

aanwezigheid van deze eenheid voor de stabiliteit en vrede in de regio.

Aldus zijn uw verklaringen over (het algemeen functioneren van) deze gendarmerie niet in tegenspraak

met objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt.

Deze situatie geeft evenwel op zich geen aanleiding tot het hebben van een vrees in de zin van

Vluchtelingenconventie.

Ze is evenmin van die aard dat er sprake kan zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moet er ook sprake zijn van een individuele

(gegronde) vrees voor vervolging.

Wat uw persoonlijke situatie betreft, dient opgemerkt te worden dat u eenmalig het slachtoffer zou

geworden zijn van een agressiedaad van de Servische gendarmen d.d. 20 januari 2013. U zou als

toevallige passant bij een controle door de Servische gendarmerie in Preshevë gecontroleerd en fysiek

hard aangepakt geweest zijn.

Als er effectief nog enig geloof mag gehecht worden aan uw problemen met de gendarmerie, wat gelet

op bovenstaande bevindingen zeer ernstig in vraag dient gesteld te worden, moet vastgesteld worden

dat het door u aangegeven incident geenszins gelijkgesteld kan worden met een vervolging

in vluchtelingenrechtelijke zin of met ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming (CGVS, p 6-7).

Het feit dat uw familielid A. S. in 2000/2001 hardhandig werd aangepakt door de Servische autoriteiten,

met depressie en 12/13 jaar na de feiten zijn zelfmoord tot gevolg, doet geen afbreuk aan voorgaande

vaststellingen (CGVS, p. 5).

Hieraan kan nog toegevoegd worden dat het uiteindelijk de zelfmoord van A. en het feit dat uw vader u

uit het huis heeft gezet, u ertoe aangezet zou hebben om Servië te verlaten (CGVS, p. 7, 14; CGVS

echtgenote, p. 8).

Voorts, betreffende uw vermoeden dat uw moeder overleden is ten gevolge een opzettelijke

medische fout van de artsen in Vranje daar de situatie in uw regio gespannen is, moet vastgesteld

worden dat uw moeder reeds 4 jaar naar Vranje ging voor het krijgen van nierdialyses.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de situatie in uw regio al jaren gespannen is en het aldus

bevreemdend is dat anno februari/maart 2013 de gespannen situatie in uw regio er de artsen in Vranje

ineens toe zou aanzetten een opzettelijke medische fout te begaan.

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw moeder, wanneer vastgesteld werd in Vranje dat uw moeder

ernstige medische problemen kende, zij voor verdere verzorging werd overgebracht naar Nis. Als uw

moeder al aan een medische fout zou zijn overleden, betekent dit geenszins noodzakelijkerwijze dat het

om een opzettelijke fout zou gaan.
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Hoe dan ook, u legde geen documenten neer aangaande de precieze oorzaak van het overlijden van uw

moeder en indien u meent dat er effectief sprake is van een (opzettelijke) medische fout die aan de

oorsprong ligt van het overlijden van uw moeder, dient u daarvoor een klacht/beroep in te stellen bij de

daarvoor in Servië bevoegde instantie(s) (CGVS, p. 7, 14; CGVS echtgenote, p. 8-9).

Wat ten slotte uw socio-economische problemen betreft – uw vader zette u en uw gezin uit het

huis waardoor jullie geen verblijfplaats meer hadden – dient opgemerkt te worden dat dergelijk motief op

zich geen verband houdt met de criteria bepaald in de Vluchtelingenconventie of in de definitie

van subsidiaire bescherming (CGVS, p. 14-15).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich in deze beslissing beroept, is in bijlage aan

uw administratief dossier toegevoegd.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten zijn niet van die

aard bovenstaande bevindingen te kunnen wijzigen.

Uw identiteitskaart, uw rijbewijs, uw huwelijksakte, de paspoorten van uzelf en uw zoon R. en de

geboorteakte van R. bevatten louter persoonsgegevens die hier niet ter discussie staan.

De overlijdensakte van uw moeder en die van uw neef A. staven hun overlijden, maar niets meer dan

dat.

Het psychiatrisch attest met betrekking tot uw vader toont louter aan dat hij zich depressief voelde na

het overlijden van uw moeder en hiervoor medische hulp zocht.

De brief van de burgemeester van Bushtran en de door u neergelegde artikelen bevestigen de

algemene gespannen situatie in uw regio, die door het Commissariaat-generaal geenszins wordt

ontkend, maar werpen geen ander licht op bovenstaande bevinding dat uw individuele situatie

geenszins gelijkgesteld kan worden met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of met ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De neergelegde medicatie van uw echtgenote toont aan dat zij pijnstillers en een natuurlijk

kalmeermiddel zou nemen, niets meer.

C. Conclusie

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

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

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

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoekster, V. J., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese, afkomstig uit Nesalcë (gemeente

Preshevë, Servië) en bent u in het bezit van het Servisch staatsburgerschap.

U bent officieel gehuwd met R. J. (O.V. 7.693.493).

Sinds uw huwelijk woont u in bij de familie van uw echtgenoot in Bushtran (Preshevë).

Uit uw verklaringen afgelegd ten overstaan van het Commissariaat-generaal blijkt dat u

uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die door uw echtgenoot R. werden ingeroepen.

Zo beaamde u dat u in april 2013 Servië verliet ten gevolge een incident met de Servische gendarmerie

d.d. 20 januari waarbij uw echtgenoot het slachtoffer werd van fysieke agressie vanwege de gendarmen.

De Servische autoriteiten gaven geen gehoor aan jullie klachten in verband hiermee.

Ook een door uw echtgenoot voor zijn problemen met de gendarmerie aangesproken

mensenrechtenorganisatie kon jullie geen hulp bieden.

Op 1 maart 2013 overleed uw schoonmoeder te wijten aan een medische fout wanneer ze een

nierdialysebehandeling onderging.

Voorts verklaarde u dat een familielid van uw echtgenoot (A. S., die in de periode 2000/2001 hardhandig

fysiek aangepakt was door de Servische autoriteiten) op 1 april 2013 zelfmoord pleegde.

Ten slotte bracht u aan dat uw vertrek uit Servië ingegeven was door het feit dat uw schoonvader jullie

uit het huis heeft gezet.

U verliet Servië op 6 april 2013 en reisde naar uw neef in Frankrijk.

Nadat uw echtgenoot u in Frankrijk vervoegde, reisde u met uw gezin door naar België, waar u op 18

april 2013 aankwam en een dag later een asielaanvraag indiende.

Bij een terugkeer naar Servië vreest u de Servische gendarmerie.

U bent in het bezit van uw Servische identiteitskaart en uw Servisch paspoort, uitgereikt op 19 augustus

2011 respectievelijk te Preshevë en te Vranje (Servië).



RvV 130 174 – RvV 130 492 - Pagina 6

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die

ter zake door uw echtgenoot, R. J. (O.V. 7.693.493), werden uiteengezet (CGVS, p. 5-9).

In het kader van zijn asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:

"Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratief dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd om een vrees voor vervolging in

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

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u initieel de Belgische autoriteiten trachtte te

misleiden aangaande uw werkelijke tijdstip van vertrek uit Servië. Immers, zo verklaarden zowel u als

uw echtgenote ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 23 april 2013 Servië verlaten

te hebben op 15 april 2013. Ook ten tijde van uw gehoor d.d. 14 mei 2013 op de zetel van

het Commissariaat-generaal bleef u voorgaande versie volhouden, ondanks dat u gewezen werd op het

feit dat uw recentste uitreisstempel uit Servië van 9 april 2013 is. Uw motivatie dat u een tweetal dagen

met een vriend naar Kroatië reisde en u geen inreisstempel kreeg bij uw terugkeer naar Servië

overtuigt geenszins daar er in uw paspoort tevens een inreisstempel d.d. 9 april 2013 voor Slovenië te

vinden is. Voor 15 april 2013 en later is er geen enkele stempel in uw paspoort te vinden. Dat er geen

geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen ter zake wordt bovendien bevestigd door het feit dat in

de paspoorten van uw echtgenote en zoon inreisstempels voor Bazel (Zwitserland) te vinden zijn

gedateerd op 6 april 2013. Uw echtgenote gaf tijdens haar gesprek d.d. 14 april 2013 dan ook toe dat

jullie niet samen op 15 april 2013 per bus uit Servië vertrokken, maar dat zij naar Frankrijk reisde en dat

u haar daar vervoegde. Voorgaande vaststellingen zijn uiterst nefast voor uw algemene

geloofwaardigheid (Verklaring DVZ, vraag 36; Verklaring DVZ echtgenote, vraag 36; CGVS, p. 3-5;

CGVS echtgenote, p. 4). Daarenboven dient vastgesteld te worden dat jullie voor jullie komst naar

België in Frankrijk verbleven, waar jullie geen asielaanvraag indienden. Hiermee zet u de ernst van uw

asielaanvraag danig op de helling. Een dergelijke houding is immers niet in overeenstemming met of

getuigt geenszins van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn

land van herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde

land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming

(CGVS echtgenote, p. 4).

Voorts dient gewezen te worden op een aantal vaststellingen die ernstige vragen opwerpen bij

de waarachtigheid van de door u aangebrachte asielmotieven. Aangaande uw problemen met de

Servische gendarmerie dient vastgesteld te worden dat zowel u als uw echtgenote ten overstaan van de

Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 23 april 2013 verklaarden na het incident met de gendarmerie d.d. 20

januari 2013 naar het politiekantoor in Preshevë te zijn gereden (DVZ, Vragenlijst CGVS, p. 4; DVZ,

Vragenlijst echtgenote, p. 4). Tijdens uw gehoor d.d. 14 mei 2013 op het Commissariaat-generaal

verklaarde u te voet naar het politiekantoor te zijn gestapt die dag. U verklaarde ongeveer 2,5 uur over

het traject te hebben gedaan daar toevallige passanten u allemaal aanspraken over wat er gebeurde.

Uw echtgenote verklaarde dan weer dat jullie er anderhalf uur over deden (CGVS, p. 8; CGVS

echtgenote, p. 6). Voorts verklaarde u dat er duizenden Servische gendarmen betrokken waren bij de

operatie d.d. 20 januari 2013 en dat u honderden vrachtwagens zag, op zich een zeer bevreemdend

gegeven daar de operatie het weghalen van 1 enkel standbeeld betrof (CGVS, p. 7-8). Uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt daarenboven dat bij voornoemde operatie 200

Servische gendarmen waren betrokken. De beschikbare informatie geeft verder aan dat het weghalen

van het UÇPMB-standbeeld rustig en zonder incidenten gebeurde, wat bijkomende vragen doet rijzen bij

uw verklaringen die dag hardhandig te zijn geslagen door de Servische gendarmen. Temeer daar u met

uw gezin onderweg was op 20 januari 2013 is het opmerkelijk dat de Servische gendarmen u zouden

gezien hebben als een persoon die zou willen beletten dat het UÇPMB-standbeeld werd verwijderd. Dat

het feit dat u zou zijn tegengehouden door de Servische gendarmerie ernstig in vraag dient te worden

gesteld, wordt verder kracht bijgezet door de bevinding dat het weghalen van het standbeeld gewoon

kon worden bezichtigd door burgers. Er dient zelfs vastgesteld te worden dat O. R., voormalig UÇPMB-

bevelhebber, ten tijde van het weghalen van het standbeeld ter plaatse interviews gaf aan de media.

Verder dient vastgesteld te worden dat u geen (begin van) bewijs kon aanbrengen aangaande uw

beweerde klachten bij de politie van Preshevë en uw aanvraag tot hulp bij B. K.. Dat alle betrokkenen u

steeds van geen stavingstuk wilden voorzien is op zijn minst verwonderlijk te noemen. Evenzeer

verwonderlijk is het gegeven dat u verklaarde na het incident d.d. 20 januari 2013 nog tweemaal naar de

politie in Preshevë te zijn geweest, maar dat uw echtgenote daar geenszins van op de hoogte is. Voorts
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is het merkwaardig dat u een beroep zou gedaan hebben op B. K., maar dat u niet concreet kan

aangeven met welke activiteiten B. K. zich bezighoudt. Evenmin kon u de organisatie van B. K.

benoemen. Ter zake dient nog opgemerkt te worden dat, daar waar u verklaarde bij B.thuis hem te

hebben gesproken, uw echtgenote verklaarde dat u naar zijn bureau ging voor een gesprek. Wat ten

slotte uw bewering betreft naar de OVSE te zijn geweest in Preshevë, dient opgemerkt te worden dat

het bureau van de OVSE zich in Bujanoc (Servië) bevindt. Aan uw laatstgenoemde bewering kan dan

ook geen geloof worden gehecht (CGVS, p. 9-13; CGVS echtgenote, p. 6-7). Voorgaande vaststellingen

zetten uw bewering het slachtoffer te zijn geweest van fysieke agressie vanwege de Servische

gendarmerie en uw vergeefse meldingen ter verkrijging van hulp/bescherming van de Servische politie

en B. K. op uiterst wankele schroeven. Evenzeer is uw algemene geloofwaardigheid geenszins gebaat

bij bovenstaande bevindingen.

Hoe dan ook, indien er alsnog geloof zou mogen worden gehecht aan het incident d.d. 20 januari

2013 met de Servische gendarmerie, dient vastgesteld te worden dat Zuid-Servië algemeen gesproken,

zoals u het aangaf, te kampen heeft met een doorgedreven militarisering waarbij de aanwezigheid en

het optreden van de Servische gendarmerie – een paramilitaire politie-eenheid die in 2001 werd

opgericht - in het bijzonder heel wat weerstand oproept bij Albanese bewoners van de regio, die hen

percipiëren als zijnde agressief en intimiderend. Dit is deels te wijten aan het feit dat zij zwaarbewapend

in militaire uitrusting circuleren in de regio. Er zijn in het verleden ook gevallen geweest waarbij deze

gendarmerie effectief haar boekje te buiten is gegaan in hun gedrag ten aanzien van Albanese burgers.

Hiertegen werd ook uitvoerig en herhaaldelijk geprotesteerd. Lokale Albanese politieke leiders brachten

dit meermaals ter sprake in hun contacten met de media en met nationale en internationale

organisaties, alsook in hun overleg met de Servische regering. Volgens hen kadert dit zelfs in een

strategisch plan van de Servische autoriteiten om de etnisch Albanese bevolking uit de regio te

verdrijven. Langs Servische zijde wordt hierbij evenwel steevast verwezen naar de noodzaak van de

aanwezigheid van deze eenheid voor de stabiliteit en vrede in de regio. Aldus zijn uw verklaringen over

(het algemeen functioneren van) deze gendarmerie niet in tegenspraak met objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Deze situatie geeft evenwel op zich geen aanleiding tot

het hebben van een vrees in de zin van Vluchtelingenconventie. Ze is evenmin van die aard dat er

sprake kan zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te

leiden moet er ook sprake zijn van een individuele (gegronde) vrees voor vervolging. Wat uw

persoonlijke situatie betreft, dient opgemerkt te worden dat u eenmalig het slachtoffer zou geworden zijn

van een agressiedaad van de Servische gendarmen d.d. 20 januari 2013. U zou als toevallige passant

bij een controle door de Servische gendarmerie in Preshevë gecontroleerd en fysiek hard aangepakt

geweest zijn. Als er effectief nog enig geloof mag gehecht worden aan uw problemen met de

gendarmerie, wat gelet op bovenstaande bevindingen zeer ernstig in vraag dient gesteld te worden,

moet vastgesteld worden dat het door u aangegeven incident geenszins gelijkgesteld kan worden met

een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of met ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming (CGVS, p 6-7). Het feit dat uw familielid A. S. in 2000/2001 hardhandig

werd aangepakt door de Servische autoriteiten, met depressie en 12/13 jaar na de feiten zijn zelfmoord

tot gevolg, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen (CGVS, p. 5). Hieraan kan nog

toegevoegd worden dat het uiteindelijk de zelfmoord van A. en het feit dat uw vader u uit het huis heeft

gezet, u ertoe aangezet zou hebben om Servië te verlaten (CGVS, p. 7, 14; CGVS echtgenote, p. 8).

Voorts, betreffende uw vermoeden dat uw moeder overleden is ten gevolge een opzettelijke

medische fout van de artsen in Vranje daar de situatie in uw regio gespannen is, moet vastgesteld

worden dat uw moeder reeds 4 jaar naar Vranje ging voor het krijgen van nierdialyses. Daarbij dient

opgemerkt te worden dat de situatie in uw regio al jaren gespannen is en het aldus bevreemdend is dat

anno februari/maart 2013 de gespannen situatie in uw regio er de artsen in Vranje ineens toe zou

aanzetten een opzettelijke medische fout te begaan. Voorts dient vastgesteld te worden dat uw moeder,

wanneer vastgesteld werd in Vranje dat uw moeder ernstige medische problemen kende, zij voor

verdere verzorging werd overgebracht naar Nis. Als uw moeder al aan een medische fout zou zijn

overleden, betekent dit geenszins noodzakelijkerwijze dat het om een opzettelijke fout zou gaan. Hoe

dan ook, u legde geen documenten neer aangaande de precieze oorzaak van het overlijden van uw

moeder en indien u meent dat er effectief sprake is van een (opzettelijke) medische fout die aan de

oorsprong ligt van het overlijden van uw moeder, dient u daarvoor een klacht/beroep in te stellen bij de

daarvoor in Servië bevoegde instantie(s) (CGVS, p. 7, 14; CGVS echtgenote, p. 8-9).

Wat ten slotte uw socio-economische problemen betreft – uw vader zette u en uw gezin uit het

huis waardoor jullie geen verblijfplaats meer hadden – dient opgemerkt te worden dat dergelijk motief op

zich geen verband houdt met de criteria bepaald in de Vluchtelingenconventie of in de definitie

van subsidiaire bescherming (CGVS, p. 14-15).
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De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich in deze beslissing beroept, is in bijlage aan

uw administratief dossier toegevoegd.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten zijn niet van die

aard bovenstaande bevindingen te kunnen wijzigen. Uw identiteitskaart, uw rijbewijs, uw huwelijksakte,

de paspoorten van uzelf en uw zoon R. en de geboorteakte van R. bevatten louter persoonsgegevens

die hier niet ter discussie staan. De overlijdensakte van uw moeder en die van uw neef A. staven hun

overlijden, maar niets meer dan dat. Het psychiatrisch attest met betrekking tot uw vader toont louter

aan dat hij zich depressief voelde na het overlijden van uw moeder en hiervoor medische hulp zocht. De

brief van de burgemeester van Bushtran en de door u neergelegde artikelen bevestigen de algemene

gespannen situatie in uw regio, die door het Commissariaat-generaal geenszins wordt ontkend, maar

werpen geen ander licht op bovenstaande bevinding dat uw individuele situatie geenszins gelijkgesteld

kan worden met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of met ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. De neergelegde medicatie van uw echtgenote toont aan dat zij

pijnstillers en een natuurlijk kalmeermiddel zou nemen, niets meer."

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uw identiteitskaart en paspoort zijn niet van die aard bovenstaande beslissing te kunnen wijzigen.

Zij bevatten louter persoonsgegevens, die hier niet worden betwist.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

De Raad stelt vast dat tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen inzake R.J. en V.J. beroep werd aangetekend bij verzoekschrift van 24 juni 2013, ingediend

door advocaat P. JP. Lips en gekend bij de Raad onder dossiernummer 130 174.

Tegen voormelde beslissingen werd door advocaat V. Neerinckx bij verzoekschrift van 25 juni 2013,

eveneens beroep ingediend, gekend bij de Raad onder dossiernummer 130 492.

Beide verzoekschriften hebben dezelfde bestreden beslissingen tot voorwerp.

Derhalve worden de beroepen gekend onder de dossiernummers 130 174 en 130 492 samengevoegd.

Gelet op de werking van artikel 39/68-2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet) gaat de Raad enkel in op het verzoekschrift van 25 juni 2013, ingediend door

advocaat V. Neerinckx.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

3.1.1. Middelen

In hun verzoekschrift van 25 juni 2013 voeren verzoekers een schending aan van de materiële

motiveringsplicht, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Ze stellen dat de beslissingen van de commissaris-generaal gebrekkig gemotiveerd zijn en zijn

argumenten zijn beslissingen niet schragen.

Verzoekers laten gelden dat de Raad zal kunnen vaststellen dat hun afgelegde verklaringen mogelijk,

geloofwaardig, volledig en eerlijk zijn, en van aard om de erkenning van de vluchtelingenstatus te

rechtvaardigen. Zij wijzen in dit verband op de op hen rustende bewijslast.

Ze wijzen erop dat verzoeker op bijzonder precieze wijze de periode van januari 2013 tot april 2013

heeft beschreven en dat ook zijn verklaringen inzake het incident van 20 januari 2013, bijzonder

nauwkeurig en coherent zijn.

Ze menen evenwel dat dit incident niet kan worden herleid tot een eenmalig feit (zie het verzoekschrift,

p. 3) “gelet op de politieke context, en de context van voortschrijdende militarisering, kan dit incident

beschouwd worden als exemplarisch en is het indicatief voor het risico dat verzoeker, als etnisch
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Albanees, ook in de toekomst loopt om nog slachtoffer te worden van agressies en intimidaties van de

Servische Gendarmerie”

Ze wijzen er tevens op dat uit het administratief dossier blijkt dat er talrijke gevallen zijn geweest, waarbij

de gendarmerie haar boekje is te buiten gegaan ten aanzien van Albanese burgers en besluiten dat hun

verklaringen derhalve overeenkomen met de algemeen gekende gegevens, hetgeen de

geloofwaardigheid ervan ondersteunt.

Ze vragen aan de Raad hun respectievelijke verhoorverslagen grondig door te nemen in samenhang

met de door hen bijgebrachte stukken.

Nopens de ernst van de feiten wijzen ze op de term “vervolging” in de zin van artikel 1 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: Vluchtelingenverdrag).

Ze stellen vervolgens dat de feiten die verzoeker heeft ondergaan, op zichzelf genomen ernstig zijn

gezien hij zware slagen toegediend kreeg door de Servische gendarmen en dat het risico op herhaling

bij terugkeer naar hun land van herkomst groot is, gelet op de doorgedreven en voortschrijdende

paramilitarisering van de Servische gendarmerie.

Het betoog van de commissaris-generaal over “minimalisering” van de situatie in Zuid Servië, kan

volgens verzoekers niet worden aanvaard.

Ze herhalen dat de argumenten van de commissaris-generaal niet kunnen worden weerhouden en niet

van aard zijn om de weigeringsbeslissing te schragen.

Verzoekers laten ook gelden dat (zie het verzoekschrift p. 5) de commissaris-generaal “veel misbaar”

maakt omtrent het werkelijk tijdstip van hun vertrek uit Servië.

Verzoeker herneemt zijn verklaringen in dit verband en stelt dat deze geloofwaardig zijn. Bovendien

stellen verzoekers de relevantie van de kleine verschillen in deze verklaringen niet in te zien. Ze laten

gelden dat deze bezwaarlijk kunnen worden beschouwd als nefast voor hun algehele

geloofwaardigheid, zoals de commissaris-generaal stelt.

Dat ze gedurende één dag in Parijs hebben verbleven om vervolgens naar België door te reizen om

aldaar asiel aan te vragen, is, aldus verzoekers, evenmin van aard om de ernst van hun asielaanvraag

op de helling te zetten. Ze stellen dat het slechts om een korte periode ging en ze initieel de intentie

hadden om in België asiel aan te vragen. Bovendien stellen ze, waren ze reeds fysiek ver verwijderd

van Servië en de gendarmerie, (zie het verzoekschrift, p. 5) “zodat de onmiddellijke noodzaak niet

bestond om een asielaanvraag in te dienen” . Volgens hen is hun houding derhalve niet onverenigbaar

met een gegronde vrees voor vervolging.

Ze voeren verder aan dat de motivering van de commissaris-generaal met betrekking tot hun problemen

met de Servische gendarmerie, niet ernstig is.

Zo stellen ze heeft verzoeker nooit verklaard dat hij op 20 januari 2013 te voet naar het politiekantoor in

Preshevë is gestapt; hij had immers geen enkele reden om zijn voertuig achter te laten. Volgens hen

heeft de tolk mogelijks verklaard dat (zie het verzoekschrift p. 6) “verzoeker stapvoets diende te rijden,

gelet op de talrijke (vragende) voorbijgangers”. Dat verzoekster verklaarde dat de rit anderhalf uur

duurde, terwijl verzoeker sprak van tweeëneenhalf uur, is volgens hem mogelijks te wijten aan een

andere subjectieve tijdsbeleving, doch is zeker geen argument om de coherentie en de

geloofwaardigheid van hun verklaringen in twijfel te trekken.

Betreffende verzoekers verklaring dat er duizenden gendarmen bij het incident op 20 januari 2013

aanwezig waren, stellen verzoekers dat dit mogelijks als een overdrijving in hoofde van verzoeker kan

worden beschouwd, doch dit niet onverenigbaar is met het disproportioneel aantal aanwezige

gendarmen voor het weghalen van een standbeeld. Ze verklaren bovendien dat een overdrijving een

stijlfiguur is, die vaak gehanteerd wordt wanneer iemand een andere persoon wil overtuigen van de

ernst van het voorval, doch dat dit niet noodzakelijk wijst op de ongeloofwaardigheid van de

verklaringen.

Dat het weghalen van het standbeeld volgens de Servische media in alle rust gebeurde, betekent

volgens verzoekers niet dat er geen incidenten kunnen hebben plaatsgevonden, die bewust niet onder

de aandacht zullen zijn gebracht.

Verzoekers vinden het bovendien onwaarschijnlijk dat het weghalen van een standbeeld dat bol staat

van symboliek, geen aanleiding zou geven tot incidenten.

Aangaande verzoekers poging om bescherming in Servië te verkrijgen, verwijst hij naar zijn verklaringen

op het Commissariaat-generaal en stelt dat deze coherent en geloofwaardig zijn.

Hij voert aan dat er in Preshevë ook een lokaal bureau van het OVSE gevestigd is.

Dat verzoeker niet op de hoogte is van de precieze activiteiten van B. K., is volgens verzoekers (zie het

verzoekschrift p. 8) “een element dat uiteraard ondergeschikt is/ moet zijn aan de stelling dat verzoeker

deze persoon met naam en toenaam kon noemen, en wist dat hij hem mogelijks hulp kon bieden”.

Verzoekers vragen de Raad de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de vluchtelingenstatus

te erkennen, hen minstens de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.
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3.2. Beoordeling

3.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

3.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

3.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad stelt vast dat verzoeker er niet in slaagt zijn vrees voor vervolging zoals bedoeld in artikel 48/3

van de vreemdelingenwet, aannemelijk te maken.

Betreffende de vaststelling door de commissaris-generaal dat verzoekers over het tijdstip van hun

vertrek uit Servië leugenachtige verklaringen aflegden, herneemt verzoeker zijn verklaringen en stelt dat

deze geloofwaardig zijn. Bovendien stellen verzoekers dat ze de relevantie van het kleine verschil in hun

verklaringen niet inzien en dat dit klein verschil bezwaarlijk kan worden beschouwd als nefast voor hun

algehele geloofwaardigheid.

De Raad is van mening dat van verzoekers mag worden verwacht dat ze waarheidsgetrouwe

verklaringen afleggen over de door hen meegemaakte gebeurtenissen, met inbegrip van de reisweg;

ook de geloofwaardigheid van de reisweg kan immers worden betrokken als element bij de beoordeling

van een asielaanvraag. Het afleggen van bedrieglijke verklaringen doet dan ook wel degelijk afbreuk

aan de algehele geloofwaardigheid van verzoekers.

De motivering desbetreffend van de commissaris-generaal wordt dan ook door de Raad bevestigd en

overgenomen.

De Raad vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat het geheel is van de in de beslissingen

opgesomde motieven, die de commissaris-generaal hebben doen besluiten van verzoekers de

vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

Aangaande de vaststelling dat verzoekster bij haar verhoor op 14 mei 2013 op het Commissariaat-

generaal -in strijd met haar eerdere verklaringen en die van verzoeker- toegaf dat zij en haar zoon via
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Frankrijk reisden -en er geen asiel aanvroegen- en de beoordeling van de commissaris-generaal dat

een dergelijke houding strijdig is met de door hen voorgehouden vrees, laten verzoekers gelden dat ze

slechts één dag in Parijs hebben verbleven om vervolgens naar België door te reizen om aldaar asiel

aan te vragen. Ze stellen dat het slechts om een korte periode ging en dat zij reeds bij voorbaat de

intentie hadden om asiel aan te vragen in België. Bovendien zo stellen ze, waren ze reeds fysiek ver

verwijderd van Servië en de Servische gendarmerie, (zie het verzoekschrift p. 5) “zodat de onmiddellijke

noodzaak niet bestond om een asielaanvraag in te dienen”.

Ze besluiten dat hun houding derhalve niet in strijd is met een gegronde vrees voor vervolging.

De Raad stelt echter vast dat verzoekers door hun huidige verklaring een nieuwe tegenstrijdigheid aan

hun relaas toevoegen.

Gezien in het paspoort van verzoekster een inreisstempel van Zwitserland van 6 april 2013 stond, werd

haar tijdens het verhoor op 14 mei 2013 op het Commissariaat-generaal gevraagd waar zij werkelijk

verbleef gedurende de twee weken vóór zij naar België kwam.

Verzoekster antwoordde hierop: “bij een neef van mij in FR in Saint-Louis, aan de luchthaven” (zie haar

verhoorverslag, p. 4).

Hun uitleg in het verzoekschrift dat zij slechts één dag in Parijs verbleven heeft, is manifest in strijd met

haar eerdere verklaring en doet inderdaad afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid.

Waar verzoekers aanvoeren dat ze fysiek al voldoende verwijderd waren van de Servische gendarmes,

repliceert de Raad dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die

de bescherming van het Vluchtelingenverdrag inroept, nochtans redelijkerwijze mag worden verwacht

dat hij zo snel mogelijk een asielaanvraag indient. Het feit dat verzoekster de kans had om in Frankrijk

asiel aan te vragen, maar dit heeft nagelaten, is immers een indicatie dat zij internationale bescherming

niet dringend noodzakelijk acht en keert zich aldus tegen de ernst van de voorgehouden vrees.

Aangaande de in de beslissing van de commissaris-generaal geuite twijfels over de waarachtigheid van

de door verzoekers voorgehouden problemen met de Servische gendarmerie, brengen verzoekers in

dat verzoeker nooit heeft verklaard dat hij op 20 januari 2013 te voet naar het politiekantoor in Preshevë

is gestapt; hij had immers geen enkele reden om zijn voertuig achter te laten.

De Raad stelt vooreerst vast dat zowel verzoeker (zie zijn verhoorverslag van 14 mei 2013, p. 8) als

verzoekster (zie haar verhoorverslag van 14 mei 2013, p. 6) tot tweemaal toe verklaarden dat ze te voet

naar het politiekantoor zijn gegaan gezien ze bang waren om met de wagen te gaan omdat er zo veel

politie op de been was en dachten dat deze hen opnieuw zou doen stoppen.

De uitleg van een “andere subjectieve tijdsbeleving” voor de tegenstrijdige verklaringen over de duur

van de tocht naar het politiekantoor, wordt door de Raad niet aanvaard.

Gelet op de ernst van de feiten en de vaststelling dat de weg naar het politiekantoor in normale

omstandigheden slechts tien minuten in beslag neemt, kan van verzoekers worden verwacht dat ze

coherente verklaringen geven, en de gebeurtenissen ook in tijd gedetailleerd kunnen beschrijven. Dat

verzoekster verklaarde dat de tocht een uur minder lang duurde in vergelijking met wat verzoeker

hierover verklaarde, keert zich ook tegen de geloofwaardigheid van hun verklaringen.

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoeker met zijn gezegde dat er wel duizenden gendarmen

aanwezig waren, had overdreven om de ambtenaar die het verhoor afnam, te overtuigen van de ernst

van zijn problemen, wordt door de Raad niet aanvaard. Om de ernst van de door hem ingeroepen vrees

te beoordelen, is het immers van essentieel belang dat verzoeker exacte verklaringen aflegt.

De Raad stelt vast dat aan verzoeker expliciet gevraagd werd hoeveel leden van de gendarmerie

aanwezig waren (zie zijn verhoorverslag, p. 7) en dat hem vervolgens nog de vraag werd gesteld

waarom duizenden gendarmen en honderden vrachtwagens zouden worden ingezet om één standbeeld

weg te halen, waarbij verzoeker enkel bevestigde dat er zoveel gendarmen aanwezig waren (zie zijn

verhoorverslag, p. 8).

Het verweer van verzoekers betreffende de vaststelling van de commissaris-generaal dat het weghalen

van het standbeeld zonder incidenten verliep, wordt door de Raad evenmin aangenomen.

Verzoekers bewering dat de incidenten bewust uit de Servische media werden geweerd, is niet meer

dan een blote bewering die niet gestaafd wordt. Waar verzoekers het onwaarschijnlijk vinden dat het

weghalen van een standbeeld dat bol staat van symboliek, geen aanleiding zou geven tot incidenten,

wijst de Raad erop dat de bewijslast van het bestaan van eventuele incidenten bij hen ligt. Uit de

informatie die door de commissaris-generaal wordt toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt

trouwens dat het weghalen van het standbeeld zonder incidenten verliep.
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Het is derhalve ongeloofwaardig dat verzoeker -die met zijn gezin voorbijliep- door de Servische

gendarmerie zou worden beschouwd als iemand die zich tegen het weghalen van het standbeeld

verzette. Uit voormelde informatie blijkt dat het weghalen van het standbeeld kon worden aanschouwd

door burgers en dat O. R., voormalig UÇPMB-bevelhebber ten tijde van het weghalen van het

standbeeld, interviews aan de media gaf.

Betreffende verzoekers verklaring dat hij pogingen heeft gedaan om in Servië bescherming te

verkrijgen, stelt de Raad vast dat ongeacht de locatie waar het bureau van OVSE gevestigd is,

verzoeker geen enkel stavingstuk kon bijbrengen over zijn voorgehouden klachten bij de politie van

Preshevë en dat het verwonderlijk is dat verzoekster niet op de hoogte bleek te zijn van het feit dat haar

man zich na het voorval tot tweemaal toe naar de politie is geweest.

Waar verzoeker aanvoert dat het voldoende is dat hij de naam van B. K. kent en dat het slechts van

ondergeschikt belang is dat hij niet op de hoogte is van de precieze activiteiten van deze persoon, stelt

de Raad vast dat zowel verzoeker (zie zijn verhoorverslag, p. 11) als verzoekster (zie haar

verhoorverslag, p. 7) verklaarden dat hij B. K. in persoon had ontmoet.

Derhalve kan niet worden aangenomen dat verzoeker niet weet met welke activiteiten B. K. zich

bezighoudt en hoe zijn organisatie noemt.

Bovendien stelt de Raad vast -wat in het verzoekschrift niet wordt betwist- dat verzoeker geen enkel

bewijs levert van zijn vraag om hulp bij B. K. en dat hij en verzoekster tegenstrijdige verklaringen

aflegden over de plaats waar verzoeker B. K. ontmoet had; verzoeker verklaarde dat hij B. K. thuis

bezocht (zie zijn verhoorverslag, p. 11), terwijl verzoekster verklaarde dat hij langsging op het bureau

van B. K. (zie haar verhoorverslag, p. 11).

Besloten wordt dat verzoekers er niet in slagen hun problemen met de Servische gendarmerie

aannemelijk te maken.

Omtrent het incident van 20 januari 2013 -waarbij de Raad van oordeel is dat het slechts een eenmalig

incident betreft dat niet kan worden gelijkgesteld met vervolging (zie hierna)-, laten verzoekers in hun

verzoekschrift (zie p. 3) gelden dat dit incident zeker niet kan worden herleid tot een eenmalig feit “gelet

op de politieke context, en de context van voortschrijdende militarisering, kan dit incident beschouwd

worden als exemplarisch en is het indicatief voor het risico dat verzoeker, als etnisch Albanees, ook in

de toekomst loopt om nog slachtoffer te worden van agressies en intimidaties van de Servische

Gendarmerie” .

Ze wijzen er tevens op dat uit het administratief dossier blijkt dat er talrijke gevallen zijn geweest, waarbij

de gendarmerie haar boekje is te buiten gegaan in hun gedrag ten aanzien van Albanese burgers. Ze

besluiten dat hun verklaringen derhalve stroken met de algemeen gekende gegevens, hetgeen de

geloofwaardigheid van hun verklaringen ten goede komt.

Verzoekers zijn verder van mening dat de feiten op verzoeker gepleegd op zichzelf genomen, ernstig

zijn gezien hij zware slagen kreeg van de Servische gendarmen, en dat het risico op herhaling bij

terugkeer erg groot is, gelet op de doorgedreven en voortschrijdende paramilitarisering van de

Servische gendarmerie. Het betoog van de commissaris-generaal over “minimalisering” van de situatie

in Zuid Servië, kan volgens verzoekers niet worden aanvaard.

De Raad wijst verzoekers erop dat in de beslissingen van de commissaris-generaal erkend werd dat de

verklaringen van verzoekers over het algemeen functioneren van de Servische gendarmerie, niet wordt

betwist.

Een verwijzing naar de algemene situatie in het land van herkomst volstaat echter niet om aan te tonen

dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en gelet op het voorgaande dient vastgesteld te

worden dat verzoekers hier in gebreke blijven.

Zelfs indien verzoekers er wel in zouden slagen de concrete door hen voorgehouden problemen

aannemelijk te maken, quod non, dient volledigheidshalve te worden vastgesteld dat de hardhandige

aanpak niet kan worden gecatalogeerd als vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

Hun bewering dat het risico op herhaling bij terugkeer erg groot is, doet hieraan geen afbreuk.

Bovendien merkt de Raad op dat zij voor deze bewering opnieuw verwijzen naar algemene informatie,

doch geen elementen aanreiken die hun individuele situatie kunnen bewijzen.

De Raad is dan ook van oordeel dat de commissaris-generaal in zijn beslissingen terecht opmerkte dat

het incident van 20 januari 2013 slechts een eenmalig incident is en dat verzoeker slechts als toevallige

passant bij het weghalen van een standbeeld zou zijn aangepakt door de gendarmen.

Verzoekers tonen aldus niet aan dat de voorgehouden gebeurtenissen op zich kunnen worden

beschouwd als een daad van vervolging, noch maken ze een risico op herhaling aannemelijk.
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Verzoekers betwisten bovendien niet dat het feit dat het familielid A. S. van verzoeker hardhandig door

de autoriteiten werd aangepakt en deze uiteindelijk zelfmoord pleegde, volgens de beslissing geen

afbreuk doet aan de vaststelling dat het door hem voorgehouden incident niet kan worden

gelijkgeschakeld met vervolging, noch dat het feit dat A. zelfmoord pleegde en dat zijn vader hem uit

huis zette, hem ertoe aangezet hebben om Servië te verlaten. De Raad neemt deze zienswijze over.

Voorts stelt de Raad vast dat de motivering in de beslissingen met betrekking tot de vaststelling dat niet

aannemelijk wordt gemaakt dat verzoekers moeder omwille van een opzettelijke medische fout is

overleden, in het verzoekschrift ongemoeid wordt gelaten. Deze motivering is pertinent, vindt steun in

het administratief dossier en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoekers geen geloof gehecht

worden. De neergelegde stukken kunnen dit besluit niet wijzigen.

Er is derhalve geen reden om het relaas te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

3.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekers

brengen geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Op basis van de objectieve informatie

die door de commissaris-generaal werd toegevoegd aan het administratief dossier, kan daartoe

evenmin worden besloten.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend aan verzoekers.

3.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissingen te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §

1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissingen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken met rolnummers 130 174 en 130 492 worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

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

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


