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nr. 118 518 van 6 februari 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVDE KAMER,

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

3 december 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 6 november 2013.

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 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 januari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN WESEMAEL

verschijnt voor de verzoekende partijen, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Roma afkomstig uit Lukavica, gemeente Lazarevac,

Servië en in bezit van de Servische nationaliteit. Op 7 juni 1995 diende u in België een eerste

asielaanvraag in, waarin de Dienst Vreemdelingenzaken op 7 juni 1995 een beslissing tot weigering van

verblijf nam. Op 17 oktober 1995 bevestigde het Commissariaat-generaal deze beslissing. Op 15 mei

1996 diende u een tweede asielaanvraag in, waarin de Dienst Vreemdelingenzaken nog diezelfde dag

een beslissing tot weigering van verblijf nam. Op 3 december 1996 bevestigende het Commissariaat-
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generaal de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 6 augustus 1998 vroeg u voor de derde

maal asiel aan. Op 29 januari 1999 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering

van verblijf, die op 3 november 1999 nogmaals door het Commissariaat-generaal werd bevestigd. Op 7

november 2002 diende u een vierde asielaanvraag in. In dringend beroep nam het Commissariaat-

generaal inzake deze asielaanvraag op 27 december 2002 opnieuw een bevestigende beslissing van

weigering van verblijf. Op 4 juli 2007 vroeg u hier een vijfde maal asiel aan. Ook hierin werd op 14

februari 2008 door het Commissariaat-generaal een weigeringsbeslissing genomen. Al uw

asielaanvragen werden telkens door het Commissariaat-generaal afgewezen wegens de bedrieglijkheid

van uw verklaringen en asielmotieven. Op 12 augustus 2013 vroeg u hier een zesde maal asiel aan. U

verduidelijkt dat u na uw laatste weigeringsbeslissing in 2008 naar Nederland trok waar u door de politie

werd opgepakt en u drie maanden in een gesloten opvangcentrum verbleef. Vervolgens ging u naar

Hongarije waar u op 6 juni 2009 een humanitaire verblijfsvergunning voor asielzoekers kreeg die één

jaar geldig was. Op 14 juli 2009 werden uw vingerafdrukken in Düsseldorf genomen, waarna u naar

Belgrado (Servië) werd gerepatrieerd. U stelt sindsdien Servië niet meer te hebben verlaten en op

diverse plaatsen in het land te hebben gewoond tot aan uw definitief vertrek naar België in augustus

2013. Tijdens uw verblijf in Servië werkte u in het zwart voor uw huisbaas, M. (…) genaamd. Eenmalig

vielen in het huis van uw werkgever twee agenten binnen. Als gevolg van uw zwartwerk werden u

handboeien omgedaan en werd u door één agent geslagen. Uw baas kreeg een boete van 35.000 euro.

In Servië werd u tevens benaderd door twee agenten, G. B. (…) en T. D. (…). Zij verplichtten u om

heroïne te gebruiken en voor hen heroïne te verkopen. U kreeg hiervoor een dagelijks loon van 1500

euro. Op een door u niet duidelijk te bepalen moment werd u door twee andere agenten opgepakt met

19.6 gram heroïne in uw rugzak. U werd geslagen, de dag van de arrestatie zelf nog voor de rechtbank

gebracht en uiteindelijk veroordeeld tot vijf en een halve maand effectieve gevangenisstraf. U zat deze

straf ook uit. In Trestnik ontmoette u opnieuw D. D. (…) (O.V. 4.435.682) waarvan u reeds twaalf jaar

gescheiden was en die toen nog B. S. (…) heette. Jullie werden opnieuw een koppel en in mei 2013

woonden jullie opnieuw samen. Uw partner verliet reeds in mei 2013 Servië en trok naar België, terwijl u

in augustus 2013 naar België kwam. U en uw partner vroegen hier op 12 augustus 2013 respectievelijk

voor een zesde en vijfde maal asiel. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u volgende

documenten neer: een kopie van uw Hongaarse humanitaire verblijfsvergunning voor asielzoekers

(uitgereikt op 6 juni 2009 en één jaar geldig); drie originele Servische medische attesten (uitgereikt op 7

januari 2011, 29 maart 2012 en 27 april 2012) waaruit onder meer blijkt dat u aan depressieve

symptomen leed waarvoor u maandelijks op controle diende te gaan en waarvoor u een

medicamenteuze behandeling voorgeschreven kreeg; een originele foto van u zittend op een bed en

een originele foto waar u op te zien bent met handboeien om en een agent met zijn hand boven uw

hoofd waarmee u aantonen wil dat u in Servië door agenten werd geslagen.

B. Motivering

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

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw vijf eerdere asielaanvragen telkens door

het Commissariaat-generaal werden afgewezen wegend de bedrieglijkheid van uw asielmotieven. Op

21 oktober 2013 werd u in het Commissariaat-generaal de mogelijkheid gegeven om uw asielmotieven

in het kader van uw zesde asielaanvraag uiteen te zetten.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking

te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen

over de asielaanvraag. Van iemand die een beroep doet op internationale bescherming mag tijdens

zijn gehoor verwacht worden dat hij/zij de waarheid verteld, dat hij/zij een coherente toelichting geeft bij

alle elementen ingeroepen ter ondersteunding van zijn asielaanvraag, dat hij/zij antwoordt op elke vraag

die hem/haar wordt gesteld en dat hij/zij de onderzoeker ten volle bijstaat bij het vaststellen van de

feiten van zijn/haar aanvraag. U hebt tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal echter

manifest nagelaten dit te doen. Meermaals onderbrak u immers de tolk en/of de onderzoeker toen er u

vragen werden gesteld en/of uw antwoorden werden genoteerd, meerdere keren weigerde u concreet

op vragen te beantwoorden, diverse malen stoorde u het gehoor en u bleef enkele keren doorrazen toen

er u om stilte werd gevraagd (CGVS, p.2, p.3, p.6, p.7, p.9-10, p.11, p.13, p.15, p.16, p.18, p.21, p.23,

p.25-26). Zelfs nadat u verschillende malen werd gewezen op de consequenties van uw gedrag, met

name het stopzetten van het gehoor vanwege een gebrek aan samenwerking wat ook op de appreciatie

van uw asielaanvraag een negatief gevolg zou kunnen hebben (CGVS, p.10, p.11, p.13, p.15, p.16,

p.18, p.23, p.25-26) bleef u echter uw manifest storend gedrag aanhouden. Door uw houding verhindert

u niet alleen een appreciatie te maken van uw asielaanvraag, uw gebrek aan medewerking - zonder

enig te rechtvaardigen motief - ondermijnt ook volledig de ernst en de geloofwaardigheid van de door
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u verklaarde vrees. Van een kandidaat-vluchteling kan immers verwacht worden dat hij spontaan

een coherente toelichting geeft bij alle elementen ingeroepen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag

en dat hij antwoordt op elke vraag die hem gesteld wordt.

Deze medewerkingsplicht houdt tevens in dat de asielinstanties van een asielzoeker

correcte verklaringen en waar mogelijk documenten mogen verwachten, in het bijzonder over zijn

identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute. Uit de stukken

in het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan

deze medewerkingsplicht. Zo verklaarde u tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken dd.

28 augustus 2013 aanvankelijk dat u B. R. (…) heette, geboren op 1 januari 1966 te Mitrovica

(Kosovo) en dat u de Kosovaarse nationaliteit bezat. Later verklaarde u echter dat u T. B. (…) heet,

geboren bent op 1 januari 1967 te Debercen (Kosovo) en dat u staatsburger van Servië bent.

Geconfronteerd met de persoonsgegevens die u eerder had opgegeven, stelde u aanvankelijk dat het

de schuld is van de tolk. Gevraagd naar duidelijkheid gaf u toe moedwillig gelogen te hebben in de hoop

de indruk te wekken dat dit uw eerste asielaanvraag is (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 1-

6). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal herhaalde u T. B. (…) te heten, staatsburger van

Servië te zijn en stelde u nooit in Kosovo te zijn geweest en dat u op 1 januari 1967 in Lukavica (Servië)

werd geboren waar u al altijd heeft gewoond (CGVS, p.4 en p.6). U verklaarde dat u had gelogen over

uw identiteitsgegevens op aanraden van familieleden (CGVS, p.4). Er kan dan ook worden vastgesteld

dat u getracht heeft om op intentionele wijze de Belgische asielinstanties te misleiden.

Voorts stel ik vast dat toen u om uw identiteitsdocumenten werd gevraagd u verklaarde dat u zowel

uw identiteitskaart als uw paspoort aan de Hongaarse autoriteiten moest afgeven om er

een verblijfsvergunning te kunnen krijgen (CGVS, p.12). Nochtans stelde u eerder dat uw paspoort bij

uw terugkeer naar Servië door de Servische politie van u werd afgenomen omdat ze u ervan

verdachten een drugsdealer te zijn (CGVS, p.9). Hiermee geconfronteerd stelde u dat het de Servische

politie was die beide identiteitsdocumenten van uw afnam (CGVS, p.12). Toen er u nogmaals om

duidelijkheid werd gevraagd antwoordde u dan weer dat de Servische politie deze documenten in

Duitsland van u had afgenomen, waarna u opnieuw verklaarde dat dit u werd afgenomen toen u vijf jaar

geleden in de Servische gevangenis zat, zodoende u het land niet kon verlaten (CGVS, p.13). Toen u

vervolgens werd gevraagd of u hierna ooit een ander paspoort of identiteitskaart aanvroeg antwoordde u

dat u dit niet had gedaan daar u geen vast adres had. Pas nadat u werd geconfronteerd met het

gegeven dat u eerder verklaarde dat u geregistreerd stond in Aleksinac (CGVS, p.11), wijzigde u uw

verklaringen en stelde u dat u deze documenten niet kreeg toen u hier om vroeg, waarna u wederom

verklaarde dat u deze nimmer meer heeft aangevraagd nadat zij u werden afgenomen (CGVS, p.13).

Uw manifest bedrieglijke verklaringen omtrent wezenlijke elementen, inbegrepen omtrent

identiteitsgegevens en identiteitsdocumenten, ondermijnen op fundamentele wijze uw algehele

geloofwaardigheid, waardoor er geen geloof meer kan worden gehecht aan het door u aangehaalde

asielrelaas.

Dat er aan de door u uiteengezette vluchtmotieven in het kader van uw huidige asielaanvraag

geen enkel geloof kan worden gehecht blijkt tevens uit het bestaan van meerdere

pertinente tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen die u alsnog aflegde alvorens uw

gehoor op het Commissariaat-generaal werd stopgezet vanwege uw gebrek aan samenwerking.

U verklaarde dat u in Servië eenmalig geslagen werd door een agent in het huis van uw werkgever

daar hij te weten kwam dat u in het zwart voor hem werkte (CGVS, p.17-20). Als staving van dit incident

legde u een originele foto neer waarop u te zien bent met handboeien om en agent met zijn hand boven

uw hoofd. Ik stel echter vast dat u eerst verklaarde dat deze foto werd genomen op 15 maart 2012,

waarna u verklaarde dat deze in oktober 2012 genomen werd om vervolgens te verklaren dat deze foto

reeds drie jaar voor uw huidige asielaanvraag genomen werd (CGVS, p.18-19). Na confrontatie met

het gegeven dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken daarentegen had verklaard dat deze foto drie

maand voor uw asielaanvraag (Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangstbewijs documenten) getrokken

werd, wijzigde u uw verklaringen opnieuw en stelde u dat deze foto twee jaar geleden genomen werd

(CGVS, p.19). Bijkomend voeg ik toe dat aan bovenstaande foto bezwaarlijk enig geloof kan gehecht

worden. Het lijkt immers meer dan onwaarschijnlijk dat beide politieagenten niet zouden hebben

opgemerkt dat uw werkgever een foto van u nam terwijl u door één van beide geslagen werd, zoals u

zelf beweerde (CGVS, p.19-20). Bovendien kunnen dergelijke foto’s gemakkelijk in scène worden

gezet.

U verklaarde tevens dat u in Servië door twee agenten verplicht werd om zowel heroïne te gebruiken

als te verkopen, waarna u door twee andere politieagenten werd opgepakt en geslagen waarna u

werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf en een halve maand (CGVS, p.21-24). Ik

stel echter vast dat waar u op het Commissariaat-generaal verklaarde dat u reeds een jaar geleden

door beide agenten werd verplicht tot het verkopen en consumeren van drugs (CGVS, p.22), u op de

Dienst Vreemdelingenzaken daarentegen verklaarde dat u pas de laatste twee maanden dat u in
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Servië verbleef voor beide agenten werkte (vragenlijst Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 3.5).

Hiermee geconfronteerd antwoordde u dat u de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken niet begreep

(CGVS, p.22). Aan deze verklaring kan echter geen geloof worden gehecht daar uw verklaringen op de

Dienst Vreemdelingenzaken u er in het Rom werden voorgelezen waarna u uw handtekening ter

goedkeuring gaf. Voorts verklaarde u dat u vanwege bovenstaande feiten in mei 2013 werd

gearresteerd en stelde u expliciet dat u voor deze datum nooit werd gearresteerd (CGVS, p.23). U

verklaarde tevens dat u pas na vijf en een halve maand opnieuw in vrijheid werd gesteld (CGVS, p.24-

25). Pas nadat u werd geconfronteerd met het gegeven dat dit onmogelijk was daar uw huidige

asielaanvraag dateert van 12 augustus 2013 wijzigde u uw verklaringen en stelde u dat u van 25

oktober 2011 tot 11 maart 2012 in de gevangenis zat (CGVS, p.25). Toen u naderhand nogmaals werd

gevraagd wanneer u uiteindelijk uit de gevangenis werd vrijgelaten antwoordde u dat u het niet meer

wist. Voorts stel ik vast dat waar u op het Commissariaat-generaal verklaarde dat u voor bovenstaande

feiten tot vijf en een halve maand gevangenisstraf werd veroordeeld (CGVS, p.26), u op de Dienst

Vreemdelingenzaken daarentegen verklaarde dat u voor hiervoor werd veroordeeld tot 3 jaar en 6

maand gevangenisstraf, maar dat u maar gedurende vijf en een halve maand opgesloten werd

(vragenlijst Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 3.1). Hiermee geconfronteerd antwoordde u dat u één

keer tot vijf en een halve maand werd veroordeeld en een tweede keer tot 3 jaar en 6 maand (CGVS,

p.26). Ik stel tevens vast dat u geen enkel begin van bewijs van uw opsluiting, arrestatie of veroordeling

voorlegde (CGVS, p.25-26). U verklaarde dat dit in uw woning te Servië achterbleef.

Gelet op geheel van bovenstaande kan er geen enkel geloof gehecht worden aan de door u

beweerde vluchtmotieven en dient er te worden geconcludeerd dat u er niet in geslaagd bent om uw

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.

Volledigheidshalve dient hier nog gewezen te worden op de actuele situatie van de Roma in

Servië. Roma in Servië hebben inderdaad vaak te kampen hebben met problemen en achterstelling op

het vlak van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting, wat zich onder meer uit in

slechte levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is evenwel het gevolg van een samenloop

van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine

en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de algemene economische malaise in Servië,

culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van school worden gehaald,… spelen evenzeer

een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat de Servische overheid zich niet

inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van minderheden, waaronder Roma, en dat haar

beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging. Algemeen

genomen is in Servië het kader voor de bescherming van de rechten van minderheden aanwezig en

worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd. De Servische overheid beperkt zich niet tot

het louter tot stand brengen van de nodige (anti-discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens

concrete plannen ter verbetering van de moeilijke sociaal-economische positie en discriminatie inzake

gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van de Roma. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat

mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Servische context in het algemeen niet beschouwd

kunnen worden als een vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Om te oordelen of

discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, dienen

immers alle omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde

rechten en een discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in 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 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.

Uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt tevens dat er in Servië

geen systematische op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen gepleegd door de

Servische autoriteiten plaatsvinden. De Servische autoriteiten en de Servische politie garanderen voor

alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging

en bestraffing van daden van vervolging. Uit dezelfde informatie blijkt dat er weliswaar binnen de

Servische politie nog steeds een aantal (belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de
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Servische politie beter functioneert. Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de

politie beter functioneert, is onder meer het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die

grote organisatorische veranderingen van de politiediensten met zich meebracht. De Servische overheid

wordt ook bijgestaan door de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to

Serbia”. Onder impuls van de OSCE wordt een verhoogde aandacht besteed aan de trainingen van de

politieofficieren, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de zogenaamde community policing, de

public relations en communicatie. Door het geheel van deze vermelde maatregelen kon de Servische

politie betere resultaten – onder meer in de strijd tegen de georganiseerde misdaad – voorleggen.

Indien men evenwel meent onrechtmatig behandeld te zijn/worden door de Servische politie en meent

dat rechten geschonden zijn/worden, bestaan in Servië meerdere mechanismen - die ook toegankelijk

zijn voor Roma - om politioneel wangedrag van politieagenten – dat niet zonder meer wordt gedoogd –

aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Servische overheid onderneemt immers stappen om geweld

en discriminatie tegen minderheden te voorkomen. Dit blijkt onder andere uit de oprichting van een

intern controleorgaan binnen de politiediensten, dat klachten behandelt die met het optreden van de

politie te maken hebben. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van

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

ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van

artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

Als laatste diende u drie Servische medische attesten neer waaruit blijkt dat u aan

depressieve symptomen lijdt en dat u hiervoor maandelijks op controle diende te gaan en waarvoor er u

een medicamenteuze behandeling voorgeschreven werd. Er dient te worden opgemerkt dat

medische problemen op zich geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. Op basis van bovenstaande

documenten moet overigens worden vastgesteld dat u voor uw medische problemen werd geholpen in

Servië. Uit niets blijkt dan ook dat u bij een terugkeer naar Servië niet opnieuw beroep zou kunnen

doen op de plaatselijke medische diensten. Overigens blijkt uit de informatie aanwezig op

het Commissariaat-generaal dat het openbare gezondheidsstelsel in Servië basisdiensten levert voor

alle burgers.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is in bijlage aan uw

administratief dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande beslissing te wijzigen. Aan

het gegeven dat er u op 6 juni 2009 door de Hongaarse autoriteiten een humanitaire

verblijfsvergunning voor asielzoekers werd uitgereikt die één jaar geldig was wordt immers niet

getwijfeld. Wat betreft de foto waarop u zittend op een bed te zien bent dient te worden vastgesteld dat

deze niet ter zake doet. De foto waarop u te zien bent met handboeien om en agent met het hand boven

uw hoofd en de door u ingediende Servische medische attesten werden reeds in bovenstaande

beslissing opgenomen.

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.”

De bestreden beslissing ten aanzien van tweede verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Roma afkomstig uit de gemeente Mitrovica, Kosovo

en staatsburger van Servië. Op 7 juni 1995 diende u in België een eerste asielaanvraag in. Nog

diezelfde dag nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van verblijf, die op 17

oktober 1995 door het Commissariaat-generaal werd bevestigd. Op 19 maart 1996 diende u een

tweede asielaanvraag in. Opnieuw nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van

verblijf, meer bepaald op 19 maart 1996. Op 3 december 1996 werd deze beslissing door

het Commissariaat-generaal bevestigd. Op 25 juni 1998 diende u een derde asielaanvraag in, opnieuw

met een weigeringsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot gevolg. Deze beslissing dateert

van 21 oktober 1998. Het beroep dat u instelde bij het Commissariaat-generaal leidde opnieuw tot

een bevestigende beslissing, die dateert van 3 november 1999. Op 8 februari 2007 diende u een

vierde asielaanvraag in, waarna op 10 juli 2007 het Commissariaat-generaal een weigeringsbeslissing

nam. U ging hiertegen in beroep en op 1 oktober 2007 besloot de Raad Voor

Vreemdelingenbetwistingen eveneens u de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te

weigeren. Uw asielaanvragen werden telkens door het Commissariaat-generaal afgewezen wegens de

bedrieglijkheid van uw asielmotieven. Op 12 augustus 2013 vroeg u hier een vijfde maal asiel aan. U
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stelt zich niet meer te herinneren wat u gedurende al uw eerdere asielaanvragen heeft gezegd en dat u

zich in het kader van uw huidige asielaanvraag niet meer beroept op de motieven die u eerder inriep. U

verduidelijkt dat u in 2008 samen met uw kinderen naar Servië terugkeerde, waar u zich in het dorp

Korman in de gemeente Aleksinac vestigde. Op zoek naar werk verhuisde u vervolgens alleen naar

Trstenik (district Rasina). Sinds uw terugkeer naar Servië leed u aan hartkloppingen. U ging hiervoor

naar dokter S. (…) die hartproblemen en tromboses bij u vaststelde. U werd vervolgens een week lang

gehospitaliseerd, waarna u maandelijks bij deze dokter op controle ging die u hierbij steeds medicatie

voorschreef. In oktober 2012 veranderde u uw naam van B. S. (…) naar D. D. (…). In december 2013

kwam u de feestdagen in België doorbrengen, waarna u in februari 2013 vrijwillig naar Trstenik,

Servië terugkeerde. Een dag na uw terugkomst in Servië kwamen D. (…) en B. (…), beide etnische

Serviërs, naar u toe en stelden u voor om als poetsvrouw in een hotel te werken. U ging akkoord, maar

eenmaal ter plaatse spoten zij u heroïne in en misbruikten zij u. Toen u de dag nadien vrijgelaten werd

zegden zij u dat indien u zich niet elke dag om zeven uur ’s avonds zou melden, zij u zouden

vermoorden. Vervolgens kwamen zij u elke dag om zeven uur ’s avonds oppikken, waarna u telkens

heroïne toegediend kreeg en zich verplicht diende te prostitueren, waarna u om vijf uur ’s morgens door

beide heren terug naar huis werd gebracht. Tijdens uw verplichte werkzaamheden ontdekte u dat D. (…)

en B. (…) nog met drie anderen samenwerkte en dat zij ook in drugs handelden. U

rapporteerde bovenstaande feiten niet aan de politie daar D. (…) en B. (…) ermee dreigden u te

verbranden indien u dit wel zou doen. In april 2013 kwam u in Trstenik T. B. (…) (O.V. 4.435.682) tegen,

de man met wie op veertienjarige leeftijd traditioneel huwde maar wie u sinds uw eerste asielaanvraag

in België niet meer had gezien. U ontmoette hem nadien nog vier keer. Vijf dagen voor uw vertrek naar

België konden D. (…) en B. (…) u niet naar huis terugbrengen en gaven zij u geld om de bus te nemen.

U nam van de gelegenheid gebruik om naar Kruševac te ontsnappen waar u zichzelf vijf dagen lang

prostitueerde om uw reisweg naar België te kunnen betalen. Uiteindelijk verliet u op 1 mei 2013 Servië

per bus naar België. U kwam hier toe op 21 mei 2013. Gedurende drie maanden had u last

van ontwenningsverschijnselen (misselijkheid en hoofpijn). Uw partner vervoegde u later in België daar

hij niet over een paspoort beschikte. U en uw partner vroegen hier op 12 augustus 2013 respectievelijk

voor een vijfde en zesde maal asiel. U stelt dat jullie om totaal andere redenen asiel vragen en

daarenboven niets van elkaars problemen weten. In België ging u voor uw hartproblemen op consultatie

bij een dokter die u eveneens een medicamenteuze behandeling voorschreef. Ter staving van uw

identiteit en/of asielrelaas legde u uw origineel Servisch paspoort neer (uitgereikt op 30 november 2012

op naam van D. D. (…)).

B. Motivering

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

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw vier eerdere asielaanvragen telkens door

het Commissariaat-generaal werden afgewezen wegens de bedrieglijkheid van uw asielmotieven. U

gaf tijdens uw huidige asielaanvraag ook toe dat u de vorige keren zowel over uw asielmotieven als over

uw eerdere plaatsen van verblijf heeft gelogen CGVS, p.5). U stelt dat u zich in het kader van uw

huidige asielaanvraag niet meer beroept op de motieven die u tijdens uw vorige asielaanvragen inriep

en dat u na uw terugkeer naar Servië in 2008 opnieuw problemen kende (CGVS, p.5).

Ik stel echter vast dat ook inzake uw huidige asielmotieven er gewezen dient te worden op

meerdere eigenaardigheden en tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen waardoor

de geloofwaardigheid van de door u uiteengezette vluchtmotieven teniet wordt gedaan.

Zo verklaarde u aanvankelijk dat u sinds uw terugkeer in Servië in 2008 woonde in Korman,

gemeente Aleksinac, totdat u in 2011 naar Trstenik verhuisde (CGVS, p.6). Pas nadat u geconfronteerd

werd met het gegeven dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken daarentegen verklaarde de laatste vijf

jaar voor uw vertrek in Trstenik woonde (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 11), wijzigde u

uw verklaringen en bevestigde u dat u effectief reeds vijf jaar voor uw vertrek in Trstenik woonde

(CGVS, p.6). Daarnaast verklaarde u dat u gedurende uw verblijf in Servië tot aan uw definitief vertrek

naar België op 1 mei 2013, Servië nooit verlaten heeft (CGVS, p.6). Pas nadat u werd geconfronteerd

met het gegeven dat er in uw paspoort nochtans een Belgisch stempel staat gedateerd van december

2012 wijzigde u uw verklaring en stelde u van december 2012 tot februari 2013 in België te hebben

verbleven om hier de feestdagen door te brengen, waarna u vrijwillig naar Servië terugkeerde (CGVS,

p.6-7). Ik stel tevens vast dat u verklaarde dat u uw echtgenoot, T. B. (…) (O.V.7.756.921), na 12 jaar

niet te hebben gezien voor het eerst opnieuw ontmoette in Trstenik in april 2013 en dat hij sindsdien 1

keer per week bij u langskwam totdat u naar België kwam (CGVS, p.4 en p.7). Ik stel echter vast dat

uw echtgenoot onder meer verklaarde dat hij u reeds in 2012 te Servië ontmoette, dat u voor hem in

april 2012 een medisch attest in ontvangst nam en dat jullie sinds mei 2013 te Trestnik

samenwoonden (CGVS partner, p.15-16).
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Voorts verklaarde u dat u in oktober 2012 uw naam officieel veranderde van ‘B. S. (…)’ naar ‘D. D. (…)’

in de hoop dat D. (…) en B. (…) u niet langer zouden vinden (CGVS, p.3). Ik stel echter vast dat u

hierna expliciet verklaarde dat uw problemen met D. (…) en B. (…) (zij spoten u dagelijks tegen u wil

met heroïne in en dwongen u om u te prostitueren) pas begonnen nadat u in februari 2013 naar Servië

terugkeerde (CGVS, p.7). Naderhand verklaarde u echter opnieuw dat u net omwille van uw problemen

met D. (…) en B. (…) een nieuw paspoort aanvroeg op naam van D. D. (…), zodat beide heren u niet

meer zouden vinden (CGVS, p.9). Ik stel echter vast dat uw paspoort werd uitgereikt in november 2012,

dus nog voor uw terugkeer uit België naar Servië in februari 2013. Hiermee geconfronteerd wijzigde u

uw verklaringen opnieuw en stelde u wederom dat uw problemen pas begonnen een dag na uw

terugkomst in Servië in 2013 en verduidelijkte u dat beide heren daarvoor nooit had gezien (CGVS, p.9-

10). Toen er u nadien echter nogmaals werd gevraagd waarom u uw naam veranderde van B. S. (…)

naar D. D. (…) antwoordde u dan weer dat het D. (…) en B. (…) zelf waren die u hiertoe dwongen en

dat zij u zegden dat dit beter voor u zou zijn (CGVS, p.16). Geconfronteerd met geheel van

bovenstaande herhaalde u enkel opnieuw dat u door beide heren gedwongen werd om uw naam te

veranderen (CGVS, p.17). Een louter herhalen van uw laatste verklaring volstaat niet om de

bovenstaande manifeste vastgestelde tegenstrijdigheden te weerleggen. Gelet op het feit dat u geen

coherente verklaringen kan afleggen over de enige concrete problemen die u zou gekend hebben,

problemen die tevens uw directe vluchtaanleiding betreffen (CGVS, p.16), kan er geen geloof meer

worden gehecht aan uw asielrelaas. Bijgevolg kan er ook geen geloof meer worden gehecht aan uw

verklaring bij een terugkeer naar Servië opnieuw problemen met D. (…) en B. (…) te zullen kennen

(CGVS, p.16).

Indien uw verklaringen geloofwaardig zouden zijn, quod non, dient te worden opgemerkt dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat u voor bovenstaande problemen geen of onvoldoende beroep kon

doen – of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een terugkeer naar Servië zou

kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Servië aanwezige lokale en/of hogere

autoriteiten. Hoewel u nooit problemen heeft gekend met de politie of enige andere autoriteiten in Servië

(CGVS, p.16), liet u na aangifte te doen bij de politie (of enig andere organisatie) van uw problemen met

D. (…) en B. (…) (CGVS, p.15). Internationale bescherming kan slechts worden verleend indien blijkt

dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Dat u hiervan geen

aangifte deed daar zei u zegden u te zullen vermoorden en verbranden indien u dit wel zou doen kan

geenszins worden weerhouden als rechtvaardiging van uw nalaten terzake. Het is immers precies de

bedoeling van het indienen van een klacht om bescherming te verkrijgen tegen D. (…) en B. (…) en

verdere problemen die zij zouden kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de

hoogte worden gesteld van de feiten kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden. Van een

asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle realistische mogelijkheden uitput om

bescherming te verkrijgen in eigen land.

Uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt daarenboven dat er in Servië

geen systematische op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen gepleegd door de

Servische autoriteiten plaatsvinden. De Servische autoriteiten en de Servische politie garanderen voor

alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging

en bestraffing van daden van vervolging. Uit dezelfde informatie blijkt dat er weliswaar binnen de

Servische politie nog steeds een aantal (belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de

Servische politie beter functioneert. Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de

politie beter functioneert, is onder meer het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die

grote organisatorische veranderingen van de politiediensten met zich meebracht. De Servische overheid

wordt ook bijgestaan door de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to

Serbia”. Onder impuls van de OSCE wordt een verhoogde aandacht besteed aan de trainingen van de

politieofficieren, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de zogenaamde community policing, de

public relations en communicatie. Door het geheel van deze vermelde maatregelen kon de Servische

politie betere resultaten – onder meer in de strijd tegen de georganiseerde misdaad – voorleggen.

Indien men evenwel meent onrechtmatig behandeld te zijn/worden door de Servische politie en meent

dat rechten geschonden zijn/worden, bestaan in Servië meerdere mechanismen - die ook toegankelijk

zijn voor Roma - om politioneel wangedrag van politieagenten – dat niet zonder meer wordt gedoogd –

aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Servische overheid onderneemt immers stappen om geweld

en discriminatie tegen minderheden te voorkomen. Dit blijkt onder andere uit de oprichting van een

intern controleorgaan binnen de politiediensten, dat klachten behandelt die met het optreden van de

politie te maken hebben. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van

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

ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van

artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.
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Aansluitend kan hier verwezen worden naar informatie aanwezig op het Commissariaat-

generaal handelend over de actuele situatie van de Roma in Servië. Hieruit blijkt dat Roma in Servië

inderdaad vaak hebben te kampen hebben met problemen en achterstelling op het vlak van onder meer

onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting, wat zich onder meer uit in slechte

levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is evenwel het gevolg van een samenloop van

diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine en

vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de algemene economische malaise in Servië,

culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van school worden gehaald,… spelen evenzeer

een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat de Servische overheid zich niet

inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van minderheden, waaronder Roma, en dat haar

beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging. Algemeen

genomen is in Servië het kader voor de bescherming van de rechten van minderheden aanwezig en

worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd. De Servische overheid beperkt zich niet tot

het louter tot stand brengen van de nodige (anti-discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens

concrete plannen ter verbetering van de moeilijke sociaal-economische positie en discriminatie inzake

gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van de Roma.

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

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

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

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

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

geen vervolging in 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 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.

Als laatste verklaarde u sinds uw terugkeer naar Servië (in 2008) medische problemen te

kennen (hartkloppingen en tromboses) (CGVS, p.14). Er dient echter te worden vastgesteld dat

medische problemen op zich geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. Op basis van uw verklaringen

moet overigens worden vastgesteld dat u voor uw medische problemen werd en kan worden geholpen

in Servië. U verklaarde immers dat u na uw eerste consultatie bij de dokter voor uw hartkloppingen een

week lang werd gehospitaliseerd waarna u maandelijks opnieuw naar de dokter ging die u telkens

onderzocht en uw medicijnen voorschreef (CGVS, p.14-15). Uit niets blijkt dan ook dat u bij een

terugkeer naar Servië niet opnieuw beroep zou kunnen doen op de plaatselijke medische diensten.

Overigens blijkt ook uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal dat het openbare

gezondheidsstelsel in Servië basisdiensten levert voor alle burgers.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is in bijlage aan uw

administratief dossier gevoegd.

Uw paspoort is niet van die aard bovenstaande beslissing te wijzigen. Uw identiteit en nationaliteit

op zich staan immers niet ter discussie.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 62 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 van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. In een tweede

middel halen verzoekende partijen de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde en
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laatste middel voeren verzoekende partijen het volgende aan: “afwending van macht: miskenning van

feitelijkheden”. De Raad is van oordeel dat deze middelen ingevolge van samenhang gezamenlijk

onderzocht dienen te worden.

2.2.1. Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige, welbepaalde en

overeenstemmende vermoedens aandragen waaruit kan worden afgeleid dat andere dan rechtmatige

doeleinden door het bestuur werden nagestreefd. Opdat er van machtsafwending sprake kan zijn, moet

het ongeoorloofde kenmerk het enige doel van de bestreden beslissing geweest zijn. De Raad stelt vast

dat de verzoekende partijen niet het minste element aanbrengen waaruit blijkt dat een ongeoorloofd

oogmerk het enige doel is van de bestreden beslissingen.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft 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 (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt

dat verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen. Zij maken verder

niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en

feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn

voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat

verzoekende partijen in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en

die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het eerste

middel dient dan ook vanuit dit oogpunt te worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3.1. Verzoekende partijen stellen dat er in hun hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor

vervolging aanwezig is. Zij kunnen zich dan ook niet akkoord verklaren met de beslissing dat zij niet als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden erkend.

2.2.3.2. De Raad wijst verzoekende partijen erop dat het louter vasthouden aan hun beweerde vrees

voor vervolging en het zich louter niet akkoord verklaren met de motieven van de bestreden

beslissingen, niet van aard is om deze in een ander daglicht te plaatsen, aangezien hiervoor concrete

argumenten dienen te worden aangereikt.

2.2.4.1. Verzoekende partijen geven aan dat eerste verzoekende partij tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal moeilijkheden had met de vertaling door de tolk en dat zij de tolk vaak heeft

moeten onderbreken omdat zij niet begreep wat hij zei. Verzoekende partijen zijn de mening toegedaan

dat de tolk haar verklaringen niet goed heeft vertaald en zij wijzen erop dat eerste verzoekende partij dit

tijdens haar gehoor meerdere malen heeft aangekaart. Eerste verzoekende partij heeft zelfs voorgesteld

om in het Duits te spreken zodat zij zich correct kon uitdrukken. Er werd echter geen rekening gehouden

met deze opmerkingen. Verzoekende partijen halen verder in hun verzoekschrift aan dat dit probleem

zich ook stelde tijdens het gehoor van eerste verzoekende partij op de Dienst Vreemdelingenzaken,

aangezien de tolk een ander Roma-dialect sprak dan zij. Verzoekende partijen betogen dat er door deze

moeilijke communicatie een verkeerde weergave is geweest van de werkelijke situatie. De door

verwerende partij aangehaalde tegenstrijdigheden dienen dan ook te worden bekeken in deze context,

aldus verzoekende partijen.

2.2.4.2. De Raad is van oordeel dat de door verzoekende partijen aangehaalde vertaalproblemen niet

als verschoningsgrond kunnen worden aanvaard voor de, onder meer, talloze tegenstrijdigheden die

verwerende partij heeft vastgesteld in de opeenvolgende verklaringen van eerste verzoekende partij.

Zoals verwerende partij in haar beslissing uitvoerig heeft toegelicht, blijkt uit het gehoorverslag dat

eerste verzoekende partij simpelweg een manifest gebrek aan medewerking kan worden verweten,

aangezien zij de tolk en de interviewer voortdurend onderbrak, zij de zeer duidelijke en herhaaldelijke

waarschuwingen van de protection officer in dit verband naast zich neer bleef leggen, zij eveneens vaak

ontwijkende antwoorden gaf en zij bovendien ook nog eens ongepast en storend gedrag bleef vertonen

zoals het verheffen van haar stem, het ongevraagd innemen van medicatie, het uitkramen van complete

wartaal en dergelijke (bijvoorbeeld: administratief dossier, stuk 3, p. 9: “Tolk: ik begrijp niet wat hij zegt.

Hij zegt wartaal. Woorden zonder enige samenhang.”, p. 10, p. 16, p. 23: “Tolk: ik begrijp hem niet. het
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is wartaal. Hij begint over iets anders. over zijn tatoeage. Over zijn moeder. Ik weet niet wat er aan de

hand is. Hij speelt met mij, hij weigert op mijn vragen te antwoorden heb ik de indruk, ik probeerecht zo

goed mogelijk hem te verstaan maar het lukt zo niet”, p. 25: “Az onderbreekt po zeven keer door stem te

verheffen tijdens het stellen van deze vraag aan de tolk, zes keer maant Po hem aan om te zwijgen (…)

AZ is continu met verheven stem aan het doorrazen tegen tolk, tolk begrijpt hem niet” en p. 26:

“Uiteindelijk over gegaan tot het verwijderen van AZ uit lokaal. Het gehoor nog verder doen was immers

onmogelijk. Na diverse waarschuwingen na de pauze bleef de Kandidaat geen enkele wil tot

samenwerking vertonen. Hij onderbrak steeds de PO en de tolk, weigerde op vragen te antwoorden of

verduidelijkingen te geven waar gevraagd. Bleef roepen toen hem om kalmte werd gevraagd. Voortgaan

met gehoor bleek onmogelijk te zijn.”). Gelet op deze vaststellingen, besluit de Raad dat het verweer dat

eerste verzoekende partij problemen zou hebben gehad om de tolk te verstaan en zij daarom de tolk

vaak heeft moeten onderbreken, doch dat geen rekening werd gehouden met haar opmerkingen, niet

ernstig te nemen valt.

Waar verzoekende partijen tevens aanhalen dat eerste verzoekende partij ook problemen had met de

tolk tijdens haar gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, stelt de Raad vast dat het om dezelfde tolk

gaat (zie administratief dossier, stuk 3, p. 1 en stuk 12, p. 5), waardoor dit excuus, het voorgaande in

acht genomen, niet opgaat. Verder wenst de Raad er nog op te wijzen dat eerste verzoekende partij

reeds tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal enkele keren als excuus heeft aangegeven

dat zij de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken niet begreep of dat deze tolk verkeerd heeft vertaald.

Verwerende partij heeft dienaangaande het volgende gesteld:

“Geconfronteerd met de persoonsgegevens die u eerder had opgegeven, stelde u aanvankelijk dat het

de schuld is van de tolk. Gevraagd naar duidelijkheid gaf u toe moedwillig gelogen te hebben in de hoop

de indruk te wekken dat dit uw eerste asielaanvraag is (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 1-

6).”, “Hiermee geconfronteerd antwoordde u dat u de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken niet

begreep (CGVS, p.22). Aan deze verklaring kan echter geen geloof worden gehecht daar uw

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken u er in het Rom werden voorgelezen waarna u uw

handtekening ter goedkeuring gaf.” Het oprakelen van dezelfde verklaring biedt hoe dan ook geen enkel

soelaas.

Daarenboven merkt de Raad op dat eerste verzoekende partij op generlei wijze aantoont dat zij een

dergelijk dialect praat dat een normale communicatie met een tolk die het Rom machtig is niet mogelijk

zou zijn. Verzoekende partij heeft zelf bij de aanvraag van onderhavige asielaanvraag verzocht tijdens

het onderzoek van haar asielaanvraag te worden bijgestaan door een tolk Rom en dit zonder enige

verdere specificatie (administratief dossier, stuk 14). Ook in de door haar eveneens ondertekende

“verklaring” bij de Dienst Vreemdelingenzaken duidt zij op dezelfde wijze het Rom aan als taal van

oorsprong (administratief dossier, stuk 12).

Tot slot stelt de Raad vast dat in het verzoekschrift enkel wordt ingegaan op de problemen die eerste

verzoekende partij tijdens haar gehoren zou hebben gekend met de tolk. Aangezien met geen woord

wordt gerept over de motieven van de weigeringsbeslissing die werd genomen ten aanzien van tweede

verzoekende partij, wier asielaanvraag op totaal andere gronden is gebaseerd, beschouwd de Raad

deze als onbetwist en vaststaand.

2.2.5. Gelet op het voorgaande besluit de Raad dat verzoekende partijen noch in aanmerking komen

voor de vluchtelingenstatus, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch dat hen de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet kan worden toegekend.

2.2.6. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, doordat

tijdens het gehoor van eerste verzoekende partij op het Commissariaat-generaal zou zijn gewerkt met

een tolk die de taal van eerste verzoekende partij niet machtig zou zijn, verwijst de Raad naar de

uiteenzetting in punt 2.2.4.2.. Volledigheidshalve benadrukt de Raad nog dat het

zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing op een

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

beslissingen en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van

de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partijen neergelegde

documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, respectievelijk stuk 15 en stuk

16) en dat verzoekende partijen tijdens hun gehoor op het Commissariaat-generaal van 21 en 28

oktober 2013 de kans kregen om hun asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende

partijen op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle
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relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr.

165.215). Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.2.7. De middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissingen zijn gesteund

op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in

hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend veertien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


