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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 12.536 van 13 juni 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: 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, die verklaart afkomstig te zijn uit Kosovo, op 5 juli 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 18 juni 2007.

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.

Gelet op de beschikking van 29 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MOSKOFIDIS loco
advocaat S. VAN ROSSEM en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De rechtspleging.

1.1. Luidens artikel 39/72, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet) bezorgt de verwerende partij de griffier binnen de acht dagen na de
kennisgeving van het beroep, het administratief dossier waarbij ze een nota met opmerkingen
kan voegen. Indien in het verzoekschrift nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt deze
termijn op vijftien dagen gebracht.

Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer het
administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn werd toegestuurd, de door de
verzoekende partij vermelde feiten als bewezen worden geacht, tenzij deze feiten kennelijk
onjuist zijn. Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat de nota die niet werd ingediend
binnen de vastgestelde termijn uit de debatten wordt geweerd.

1.2. De verwerende partij werd luidens haar eigen verklaringen in een brief van 12 februari
2008 op 17 juli 2007 per drager in kennis gesteld van het verzoekschrift. Derhalve zijn zowel
de nota, overgemaakt op 12 februari 2008, als het administratief dossier, dat werd
overgemaakt op 19 maart 2008, laattijdig ingediend, zodat artikel 39/59, § 1, eerste en derde
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lid van toepassing zijn. De nota wordt uit de debatten geweerd. Uit wat volgt zal evenwel
komen vast te staan dat verzoekers handelswijze zijn geloofwaardigheid als persoon volledig
ondermijnt, zodat de door hem aangehaalde feiten als kennelijk onjuist moeten worden
bestempeld.

2. De feiten.

Het door verzoeker niet-betwiste feitenrelaas, zoals uiteengezet in de bestreden
beslissing, luidt als volgt :

“Volgens uw verklaringen bent u een Rom-Zigeuner, afkomstig uit Obilic, Kosovo. Op 8 maart 2000
diende u voor het eerst een asielaanvraag in België in. Op 7 april 2000 nam de Dienst
Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten. In
beroep werd deze beslissing door het Commissariaat-generaal bevestigd, meer bepaald op 22 mei
2000. U bent immers niet ingegaan op de oproeping voor gehoor die door het Commissariaat-generaal
werd verstuurd. U diende vervolgens bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in. Dit werd bij
arrest van de Raad van State op 12 juni 2002 verworpen. U verklaarde na uw eerste asielaanvraag in
België in 1999 nooit meer naar Kosovo te zijn teruggekeerd. Na de beslissing van de Raad van State
zou u, in september of oktober 2002, naar Italië zijn vertrokken. Uw twee broers en één zus zouden
daar in de buurt van Bologna legaal verblijven en u zou bij hen zijn ingetrokken. Na advies te hebben
gevraagd aan een Italiaanse advocaat over een mogelijke asielaanvraag zou u hebben besloten, omdat
u toch geen kans zou maken, om er geen asielaanvraag in te dienen. Omdat uw familie u niet langer
wilde onderhouden en omdat u een vrouw die u na uw vlucht uit Kosovo in Montenegro had leren kennen
wilde terugzien, zou u op 14 of 15 juni 2005 naar België zijn teruggekeerd. U wist echter niet goed of het
iets zou worden tussen u en de vrouw waarvan sprake, Osmani Sabina (O.V. 4.860.768) genaamd, en
dus ook niet of u wel in België wilde blijven. Om deze reden zou u bij uw terugkeer naar België geen
asielaanvraag hebben ingediend. Pas nadat Osmani Sabina zou zijn bevallen van een kind van u, meer
bepaald op 16 oktober 2006, zou u hebben besloten toch een tweede aanvraag in te dienen. U zou hier
echter mee hebben gewacht tot 23 februari 2007. U zou niet naar Kosovo durven terugkeren uit angst
voor de Albanezen en de Serviërs. U zou er geen rechten en vrijheid kennen. Ongeveer 3 à 4 dagen voor
uw gehoor op het Commissariaat-generaal zou u van uw familie in Italië de volgende documenten
hebben ontvangen: een paspoort, waaruit een aantal cruciale delen werden uitgescheurd, volgens u door
de kinderen van uw broer en een uittreksel uit het geboorteregister afgehaald door een vriend. U bent in
het bezit van een lidmaatschapskaart van Romano Dzuvdipe, een Roma Zelforganisatie in België.”

3. De gegrondheid van het beroep.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt :

“Er dient te worden vastgesteld 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. Er dient immers op te worden gewezen dat
u na de indiening van uw eerste asielaanvraag in België op 10 augustus 1999 nog een nieuw Servisch
paspoort hebt bekomen. Bij uw eerste asielaanvraag legde u een oud Joegoslavisch paspoort neer (zie
kopies van twee paginas in het administratief dossier). Bij uw tweede asielaanvraag legde u het origineel
van dit paspoort neer. Anno 2007 was er echter een stempel ‘geannuleerd’ aangebracht en het paspoort
was ook fysiek ongeldig gemaakt (geperforeerd), wat er op wijst dat u ergens een nieuw paspoort heeft
ontvangen. Geconfronteerd met de stempel van annulatie in uw paspoort verklaarde u niet te weten hoe
het komt dat deze stempel erin werd aangebracht (CGVS-gehoorverslag p. 5). In verband met dit
paspoort kan verder nog worden opgemerkt dat er een aantal cruciale gegevens, met name de plaats
van afgifte in Servië en de geldigheidsduur, uit werden verwijderd. Uw verklaring hiervoor, meer bepaald
dat de kinderen van uw broer dit hebben gedaan, mist, vooral gelet op de precisie waarmee de gegevens
werden verwijderd, geloofwaardigheid. Door de afgifte van een nieuw paspoort te verzwijgen en cruciale
gegevens uit uw oude paspoort te verwijderen blijk t dat u op intentionele wijze probeerde de Belgische
autoriteiten te misleiden en kan aldus ernstig getwijfeld worden aan uw werkelijke verblijfssituatie voor
uw tweede komst naar België. U heeft derhalve niet aannemelijk  gemaakt dat u daadwerkelijk  het
slachtoffer kan zijn van hetzij van een vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève hetzij van
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ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien dient er op
gewezen te worden dat uw tweede aankomst in België dateert van juni 2005 en  hier pas op 23 februari
2007 een tweede asielaanvraag hebt ingediend. U haalde aan niet vroeger asiel te hebben aangevraagd
omdat u geen vertrouwen had in het Belgische asielsysteem en omdat u nog niet zeker wist of u wel in
België wilde blijven (CGVS-gehoorverslag p. 6). Het feit dat u pas anderhalf jaar na uw tweede aankomst
in België een asielaanvraag hebt ingediend brengt de ernst van uw asielaanvraag in het gedrang en is
niet in overeenstemming te brengen met een daadwerkelijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de
Vluchtelingenconventie, noch van een risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming. U verklaarde ook niet naar Servië te willen terugkeren omdat u in België
samenwoont met Osmani Sabina (O.V. 4.860.768), met wie u één kind hebt. Hierover dient echter te
worden gesteld dat, indien u uw verblijf in België wenst te laten regulariseren op basis van deze relatie, u
de daartoe geëigende procedures dient te volgen. De door u neergelegde documenten doen geen
afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uit het paspoort waarvan hierboven sprake kan enkel met
zekerheid worden afgeleid dat u in Pristina bent geboren, wat overigens ook voor de neergelegde
geboorteakte geldt. Uw lidkaart van de Romano Dzuvdipe bevestigt uw Roma afkomst maar deze staat
niet ter discussie.”

3.2. In wat kan worden beschouwd als een enig middel betoogt verzoeker, in tegenstelling
tot wat in de bestreden beslissing wordt gesteld, wel degelijk onder de voorwaarden van het
Verdrag van Genève van 28 juli 1951 te vallen of minstens te ressorteren onder de bepalingen
van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet).

Verzoeker doet terzake gelden dat hij zijn oorspronkelijke land van herkomst heeft
moeten verlaten vanwege de aanhoudende etnische problemen die hij had omwille van zijn
Roma-zijn. Hij is gevlucht in 1999 en heeft niemand of niets om naar terug te keren. De
meeste van zijn familieleden hebben een verblijfsstatus in Italië en hij kan zich in zijn land van
afkomst tot niemand wenden voor bescherming. Uit verschillende rapporten blijkt dat het
geweld tegen de Roma nog steeds voortduurt en dat zij niet of onvoldoende steun krijgen om
zich tegen dit etnisch geweld te beschermen. Verzoeker stelt verder dat hij
identiteitsdocumenten heeft en hiermee zijn afkomst kan aantonen.

Voorts worden de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk aangevochten,
zodat er kan worden vanuit gegaan dat verzoeker ook de schending van de materiële
motiveringsplicht, die inhoudt  dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden
beslissing, 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, aanvoert. Verzoeker betoogt dat hij zijn paspoort heeft voorgelegd en dat er geen
cruciale pagina’s zijn verwijderd doch enkel een scheur werd aangebracht door een van de
kinderen van zijn broer. Dit is niet bewust gebeurd en hij heeft zeker nooit de intentie gehad
om de Belgische autoriteiten te misleiden. Ten slotte doet verzoeker gelden dat hij samen
met zijn vrouw en kind in België blijft en de bij het verzoekschrift gevoegde
regularisatieaanvraag heeft ingediend.

3.3. De Raad stelt in eerste instantie vast dat verzoeker de overweging dat de ernst van
zijn asielaanvraag in het gedrang is gelet op het laattijdig indienen van de asielaanvraag
ongemoeid laat. Hij geeft geen plausibele verklaring voor de reden waarom hij na zijn tweede
binnenkomst in België 1,5 jaar lang wachtte alvorens asiel aan te vragen. Verzoeker
verklaarde dat hij geen vertrouwen had en hij aanvankelijk niet wist of hij wel in België wou
blijven bij zijn vrouw, totdat ze zwanger was en hij haar niet wilde achterlaten (gehoorverslag
van 8 juni 2007, p. 6). Dergelijke uitlatingen doen op fundamentele wijze afbreuk aan
verzoekers beweerde vrees voor vervolging. Bovendien kan niet worden voorbijgegaan aan
het feit dat verzoeker geen asielaanvraag indiende in Italië en de reden die hij daarvoor
aanbrengt niet meer dan een blote bewering is. Verzoekers handelen is niet verenigbaar met
de door hem geschetste vrees. De motivering van de bestreden beslissing dienaangaande
blijft onverminderd gehandhaafd.
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3.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat
zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven
en hij moet de waarheid vertellen (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des
procédures et critères à appli quer 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, geloofwaar dig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of
Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen
mogen daarvoor 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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204).

3.5. Betreffende verzoekers argument dat in het door hem neergelegde
identiteitsdocument onbewust een scheur werd aangebracht door de kinderen van zijn broer,
en dat hij zodoende niet intentioneel gepoogd heeft de Belgische autoriteiten te misleiden, is
de Raad van oordeel dat een louter ontkennen van het feit dat cruciale gegevens zoals de
plaats van afgifte in Servië en de geldigheidsduur zouden zijn verwijderd niet van aard is om
het tegendeel aan te tonen. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt inderdaad dat
het hier niet louter om een scheur gaat, doch om een uitgescheurd stuk waardoor bepaalde
gegevens niet meer verifieerbaar zijn. De bewering dat dit gebeurde door de kinderen van
verzoekers broer is in die optiek geenszins aannemelijk.

Verzoeker gaat verder niet in op de vaststelling dat in zijn paspoort een stempel van
annulatie werd aangebracht, die er op wijst dat dit document geen rechtsgeldigheid heeft en
dat hij op een bepaald ogenblik ergens een nieuw paspoort ontving. Dit motief wordt derhalve
als niet-betwist en vaststaand beschouwd.

Het neerleggen van het oude paspoort, behept met dergelijke gebreken enerzijds, en
het niet voorleggen van het nieuwe paspoort dat hem werd afgegeven, ondermijnt verzoekers
geloofwaardigheid en leidt ertoe te concluderen dat hij het vaststellen van zijn daadwerkelijke
verblijfplaats voor het indienen van zijn asielaanvragen door zijn eigen toedoen onmogelijk
heeft gemaakt. Om die reden zijn de verwijzingen van verzoeker naar internationale rapporten
betreffende de situatie voor etnische minderheden in Kosovo niet dienstig.  Immers blijkt het
onmogelijk een correct beeld te krijgen van verzoekers verblijfssituatie de laatste jaren voor
zijn vertrek naar België, zodat hij zich niet kan beroepen op de voormelde onveiligheidssituatie
in Kosovo, en niet kan worden bepaald of in zijnen hoofde daadwerkelijk een gegronde vrees
voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan worden aangenomen.
Voor zover verzoeker nog meent te kunnen verwijzen naar een beslissing van de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen is de Raad van oordeel dat deze beslissingen geen
bindende precedentswaarde hebben.  

Voorts kan verzoekers argumentatie, dat hij samen met vriendin en kind, die wel een
verblijfsstatus hebben, hier verblijft en dat hij reeds een regularisatieaanvraag ingediend heeft
niet dienstig worden aangebracht in het kader van onderhavige procedure die tot doel heeft te
bepalen of in hoofde van een asielzoeker al dan niet een gegronde vrees voor vervolging in de
vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van
artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aangaande de subsidiaire beschermingsstatus
aannemelijk is. In die optiek is noch het bijbrengen van deze aanvraag, noch van het
geboortebewijs van hun kind dienstig.

3.6. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing, gelezen als een geheel, is
gesteund op pertinente en draagkrachtige gronden die haar genoegzaam verantwoorden. Het
enig middel is niet gegrond. Een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke
zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet is niet aangetoond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 13 juni 2008 door:

Mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. G. OOGHE , toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. A. WIJNANTS.


