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nr. 144 383 van 28 april 2015

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 van Servische nationaliteit te zijn, op 22 december 2014

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

van 19 november 2014.

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 19 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CHATCHATRIAN loco

advocaat A. LOOBUYCK en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees afkomstig uit Preshevë (Zuid-Servië). U bent in

het bezit van de Servische nationaliteit.

Uw vader werd voor uw geboorte drie keer gearresteerd omdat hij kritiek had op het toenmalige

Servische regime. Dit gebeurde voor het laatst in 1990.

Uw grootvader en ooms langs vaderskant kenden ook problemen met de Servische autoriteiten omdat

zij tegen het regime waren en vluchtten het land uit in de jaren 1980 en 1990.

Toen u elf of twaalf jaar oud was, kreeg u ruzie met drie Servische jongens. Een politieagent die

tussenkwam vroeg u van welke familie u kwam. Toen hij begreep dat u de zoon van T.K. was, sloeg hij u

in het gezicht. U hebt dit nooit aan uw ouders verteld omdat u bang was.
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Uw vader werd regelmatig meegenomen en geslagen door de Servische autoriteiten. Dit gebeurde voor

het laatst een jaar tot anderhalf jaar voor uw vertrek uit Servië. Uw vader werd ook regelmatig

telefonisch bedreigd door onbekende Serviërs. Kort voor jullie vertrek uit Servië had een lid van de

Servische gendarmerie uw vader herkend en een kalashnikov op hem gericht.

U verliet samen met uw ouders, T. en G.K. (O.V. 6.866.536), uw broer P.K. (O.V. 6.866.534), uw zus

B.K. (O.V. 7.963.614) en uw minderjarige broers J. en M. Servië op 24 augustus 2012.

Uw ouders en broer P. dienden een eerste asielaanvraag in op 26 augustus 2011.

U was toen nog minderjarig en hoefde geen eigen asielaanvraag in te dienen.

Uw familieleden haalden aan dat zij de Servische autoriteiten vreesden omwille van de vroegere

arrestaties van uw vader. Ook haalden zij aan dat ze problemen vreesden omwille van het feit dat de

familie K. gekend staat als een familie die tegen het Servische regime gekend was, dat ze problemen

van algemene discriminatie omwille van jullie Albanese afkomst vreesden en dat de Servische

gendarmerie heel vaak passeerde langs jullie huis.

Het Commissariaat-generaal nam op 1 juni 2012 een weigeringsbeslissing ten aanzien van uw gezin.

Er werd geoordeeld dat de arrestaties van uw vader geen actuele vervolgingsvrees konden

rechtvaardigen, dat er geen incidenten werden aangehaald die konden aantonen dat de Servische staat

uw familie nog zou viseren, dat uw familie geen concrete elementen had om aan te tonen dat

zij gediscrimineerd werden en dat de aanwezigheid van de Servische gendarmerie in Zuid-Servië op

zich geen situatie was die aanleiding gaf tot het hebben van een vrees in de zin van de

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

van subsidiaire bescherming.

Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest van 20

augustus 2012.

Het beroep dat werd ingediend bij de Raad van State werd verworpen op 5 juli 2013.

Uw ouders dienden een tweede asielaanvraag in op 17 oktober 2014.

U en uw zus B. dienden die dag jullie eerste asielaanvraag in als meerderjarigen.

Aangezien uw broer P. ondertussen een verblijfsvergunning verkreeg omdat hij in België een kind heeft,

diende hij geen tweede asielaanvraag in.

U baseert zich voor uw asielaanvraag op de feiten die door uw ouders reeds in het kader van hun eerste

asielaanvraag werden aangehaald.

U vreest ook dat u omwille van uw familienaam minder rechten zou hebben in Servië.

U gaf nog aan dat u door de moeilijke situatie in Servië getraumatiseerd bent.

U bent in het bezit van uw Servisch paspoort afgegeven op 18 februari 2011.

Uw advocaat legde tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal de volgende documenten neer:

een brief gedateerd op 14 september 2014 van de voorzitter van de lokale gemeenschap van Preshevë

waarin de problemen van uw familie met de Servische autoriteiten bevestigd worden, een brief van de

voorzitter van de Raad voor de Mensenrechten gedateerd op 19 september 2014 waarin eveneens uw

vaders problemen met de Servische autoriteiten bevestigd worden en een brief van de Socialistische

Republiek van Servië gedateerd op 23 december 1987 waarin uitleg wordt verschaft over twee

weigeringen om een paspoort af te geven ten aanzien van uw grootvader F.K..

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u niet kan

besloten worden tot het bestaan van een gegronde 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.

U verklaart dat u in Servië voor uw leven vreest omwille van de problemen die uw vader er in het

verleden gekend heeft met de Servische autoriteiten. Hij, uw grootvader en ooms waren in het verleden

actief tegen het Servische regime.

Er dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen hieromtrent integraal steunen op de asielmotieven die

uw vader reeds in het kader van zijn eerste asielaanvraag heeft aangehaald.

In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag heb ik een weigeringsbeslissing genomen die

als volgt luidt:

“Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Er moet worden vastgesteld dat u niet aannemelijk gemaakt heeft u dat door de Servische staat

gearresteerd of geliquideerd zou worden. Wat betreft het feit dat u in 1976, in 1986 en in 1990 telkens

enkele maanden in de gevangenis hebt gezeten omdat u kritiek had op het toenmalige politieke regime

in Servië, moet worden vastgesteld dat deze gebeurtenissen niet volstaan om anno 2012 een actuele
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vrees voor vervolging te rechtvaardigen. Deze door u aangehaalde gevangenisstraffen zijn immers alle

drie al meer dan twintig jaar geleden. Ook de door u aangehaalde problemen van uw vader en uw broers

dateren allemaal van in de jaren ’80 van de vorige eeuw, en kunnen geen actuele vervolgingsvrees

rechtvaardigen (CGVS 11/20510 p. 5). Ook uw verklaring dat u voor de oorlog van het UÇPMB op een

zwarte lijst van de toenmalige Servische regering zou hebben gestaan, is onvoldoende om op de dag

van vandaag een vrees voor vervolging te rechtvaardigen. Uit de informatie die op het Commissariaat-

generaal aanwezig is blijkt dat de politieke situatie in Servië sterk veranderd is sinds de jaren ’80-’90 van

vorige eeuw en ook ten opzichte van de periode van het conflict van het UÇPMB. Er zijn dus goede

redenen om aan te nemen dat het door u aangehaalde probleem niet meer actueel is.

Wanneer u gevraagd wordt waarom u meer dan tien jaar nog steeds in gevaar zou zijn omwille van de

eerder genoemde lijst, beweert u dat de situatie is zoals voordien. U zegt dat B.T. zich wel voordoet als

een democraat, maar dat hij het niet is. Gevraagd waaruit zou blijken dat de Servische overheid u zou

willen oppakken, verklaart u dat de Servische overheid uw familie haat, omwille van de haat van uw

familie ten aanzien van de Servische overheid. Geconfronteerd met het feit dat de Servische overheid u

meteen had kunnen oppakken indien zij dat wilden, aangezien u geregistreerd stond op het adres waar

u woonde, u een paspoort was gaan afhalen, kinderbijslag kreeg, enzovoort, antwoordt u dat mensen

niet alleen gearresteerd kunnen worden, maar ook geliquideerd. U verwijst daarbij naar andere

Albanezen die doodgeschoten zouden zijn door de Servische overheid (CGVS 11/20510 p. 14). Op geen

enkel moment maakt u echter duidelijk om welke reden de Servische overheid u de afgelopen jaren zou

viseren en welke tekenen er zouden zijn die erop wijzen dat dit het geval was. Telkens opnieuw verwijst

u naar de geschiedenis van uw familie (CGVS 11/20510 p. 15). De incidenten waarnaar u verwijst zijn

echter allemaal al meer dan twintig jaar geleden. Gevraagd of u bepaalde activiteiten had waardoor de

Servische staat u als een bedreiging zou ervaren, zegt u dat u deze niet had. U verklaart dat de

Servische staat wraak zou willen nemen op u omwille van de activiteiten van uw familie in het verleden.

Gevraagd waaruit blijkt dat zij wraak zou willen nemen, zegt u dat u hiervan geen opnamen of dergelijk

heeft (CGVS 11/20510 p. 15). U haalt geen incidenten aan waaruit blijkt dat u door de Servische

overheid geviseerd werd of dat u meer dan een doorsnee burger in contact kwam met de autoriteiten. U

verklaart expliciet geen problemen te hebben gehad met de gendarmerie. De gendarmerie is nooit in uw

huis geweest en heeft u nooit lastig gevallen (CGVS 11/20510 p. 18). U bent een paspoort gaan afhalen

hebt daarmee minstens dertig keer zonder problemen de Servische grens overgestoken (CGVS

11/20510 p. 8). U kreeg kinderbijslag en tot voor uw vertrek uit Servië kreeg u het pensioen van uw

vader (CGVS 11/20510 p. 6). Geen van deze zaken wijzen erop dat de Servische staat u zou viseren

en plannen zou hebben op u te arresteren en zich op u te wreken, integendeel.

De door u beweerde vrees wordt verder ondermijnd door het feit dat u, nadat u in 1990 nog problemen

ondervond met de Servische overheid, nog meer dat twintig jaar in Servië bent gebleven. Uw

verklaringen waarom u dat deed, zijn niet afdoende. Gevraagd waarom u zo lang in Servië bent blijven

wonen, antwoordt u met een wedervraag ‘waar kon ik naartoe’? Hiermee geeft u echter geen antwoord

op de gestelde vraag. Wanneer u opnieuw dezelfde vraag wordt gesteld, antwoordt u dat uw moeder

verlamd was en dat u haar niet alleen wilde achterlaten. Geopperd dat u uw moeder had kunnen

meenemen, vindt u dat het moeilijke vragen zijn. U zegt dat u nergens anders terecht kon. U herhaalt dat

u leven altijd in gevaar was. Gevraagd waarom u dan niet kort na het overlijden van uw moeder vier jaar

geleden uw land hebt verlaten,verklaart u dat u 17 jaar geleden al naar Zweden wilde gaan maar dat u

dat niet hebt gedaan. Telkens wordt u dezelfde vraag opnieuw gesteld, maar elke keer laat u het na een

antwoord te geven dat verduidelijkt waarom u zo lang in Servië bent blijven wonen (CGVS 11/20510

p. 15-17). Ook uw zoon verwijst naar de ziekte van uw moeder als motivering voor het lange verblijf in

Servië. Hij verwijst bovendien naar de visumplicht (CGVS 11/20509 p. 9). Hierbij moet worden

opgemerkt dat de visumplicht voor Servische burgers op 19 december 2009 reeds werd afgeschaft. Uw

zoon geeft geen verklaring voor het feit dat jullie ook na de afschaffing van de visumplicht nog ruim

anderhalf jaar in Servië hebben verbleven.

U verklaart dat u als Albanees geen werk vond via het arbeidsbureau. U verklaart meermaals dat men u

daar zou hebben gezegd dat u nooit werk zou krijgen, omdat u Albanees bent en omdat ze uw familie

zouden haten. Na enkele vragen blijkt evenwel dat men in het arbeidsbureau nooit iets dergelijks tegen u

gezegd heeft. U hebt via andere Albanezen gehoord dat de politieke opvattingen van uw familie reden

zijn dat u geen werk krijgt. Er moet vastgesteld worden dat dit een gerucht is. Uit uw verklaringen blijkt

bovendien dat u, toen u na het behalen van uw diploma ingeschreven was in het arbeidsbureau, nooit

gevraagd hebt naar de reden waarom u geen werk kreeg (CGVS 11/20510 p. 7). Uw beweringen dat u

geen werk kon vinden via het arbeidsbureau omwille van uw Albanese afkomst of omwille van de

politieke overtuigingen van uw familieleden, blijken dus loutere speculaties van uwentwege die niet

gestoeld zijn op concrete aanwijzingen of gebeurtenissen. U hebt bijgevolg niet aangetoond dat dit dooru

aangehaalde probleem verband zou houden met één van de criteria zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde
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vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale

groep of hun politieke overtuiging. Evenmin blijkt uit uw verklaringen dat u door het ontbreken van een

officiële tewerkstelling een reëel risico op ernstige schade zoals dat bepaald is in de definitie van de

subsidiaire bescherming zou lopen.

Immers, u verklaart dat u regelmatig in het zwart werkte, zowel in Servië als in het buitenland (CGVS

11/20510 p. 8). Uw zoon verklaart expliciet dat jullie niet om economische redenen het land verlaten

hebben. Hij verklaart dat ook hij in het zwart werkte. Jullie hadden twee huizen en uw zoon stelt dat jullie

niets te kort kwamen (CGVS 11/20509 p. 4, p. 9, p. 13).

Wat betreft uw verklaring dat de gendarmerie wel 30 keer per dag langs uw huis zou komen, moet

gesteld worden dat uit de informatie van het Commissariaat-generaal over de algemene situatie in in de

regio Zuid-Servië, inderdaad blijkt dat deze regio 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. U hebt echter uitdrukkelijk

gesteld nooit problemen met de gendarmerie te hebben ondervonden (CGVS 11/20510 p. 18). Ook uw

zoon geeft aan nooit contact, laat staan problemen, met de gendarmerie te hebben gekend (CGVS

11/20509 p. 10).

Om de door u aangehaalde psychologische druk van de Servische autoriteiten op de Albanezen in

het zuiden van Servië te illustreren, verwijst u onder andere naar de arrestaties van negen etnische

Albanezen, leden van de zogenaamde Gn.-groep, in Preshevo enkele jaren geleden. U beweert dat

deze personen onterecht gearresteerd zijn (CGVS 11/20510 p. 19). U verwijst bovendien naar de

arrestatie van acht andere Albanezen, ongeveer een week voor uw gehoor op het Commissariaat

generaal. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt echter dat de leden van

de groep van Gn. verdacht werden van oorlogsmisdaden en hiervoor terecht hebben gestaan. Negen

personen zijn effectief veroordeeld. U bent op de hoogte van een demonstratie die naar aanleiding van

deze arrestaties gehouden werd. U verklaart echter dat u niet hebt deelgenomen aan deze

demonstratie. U verklaart dat de arrestaties geen gevolgen hebben gehad voor uw familie (CGVS

11/20510 p. 19). Wat betreft de arrestaties van de acht anderen, een week voor uw gehoor, moet

vastgesteld worden dat uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat er ook in dit geval

geen sprake is van onterechte arrestaties. Zij werden immers gearresteerd voor oorlogsmisdaden en

illegaal wapenbezit. Deze gebeurtenis heeft geen directe invloed gehad op u of op uw gezinsleden,

gezien jullie zich ten tijde van de arrestatie in België bevonden. In het licht van deze elementen blijkt

bijgevolg dat er geen enkele overeenkomst kan worden geconstateerd tussen de door u aangehaalde

arrestaties en uw persoonlijke situatie. Er kan aldus geenszins een gegronde vrees voor vervolging of

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

bescherming in uw hoofde weerhouden worden.

Wat betreft het feit dat u aan twaalf ziektes lijdt, moet vastgesteld worden dat dit een zuiver medisch

probleem is. Er kan geen verband gelegd worden tussen uw medische problemen en één van de criteria

zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor personen

die een gegronde vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren

tot een sociale groep of hun politieke overtuiging, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake

subsidiaire bescherming. Uit uw verklaringen blijkt niet dat u, om één van de redenen zoals voorzien in

de conventie van Genève of om andere redenen, geen behandeling voor uw gezondheidsproblemen kon

krijgen. Zo blijkt dat u de afgelopen dertig jaar steeds in behandeling was voor uw verschillende ziektes,

en dat tot vlak voor uw vertrek naar België. U bezocht meerdere artsen in Preshevo, in Vranje en in

Pristina. U kreeg voorschriften voor medicatie en kon medicatie gaan kopen. U hebt geen problemen

ondervonden bij het verkrijgen van een voorschrift, noch bij het verkrijgen van medicatie. U verklaart dat
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de medicatie u hielp (CGVS 11/20510 p. 20-22). U verklaart verder dat u vreest gearresteerd te worden

bij een terugkeer naar Servië omwille van uw asielaanvraag in België. Gevraagd waarom u

denkt gearresteerd te worden omwille van uw asielaanvraag, verklaart u opnieuw dat de Servische

overheid wraak op u wil nemen. Zoals eerder gesteld hebt u niet aannemelijk gemaakt dat de Servische

overheid zich op u zou willen wreken omwille van de politieke opvattingen van uw familieleden twintig

jaar geleden. Geconfronteerd met het feit dat er veel Servische staatsburgers na een asielaanvraag

terugkeren naar hun land zonder daarbij gearresteerd te worden, stelt u in indirecte bewoordingen dat u

dat een provocerende vraag vindt. U laat echter na een antwoord te geven op de u gestelde vraag

(CGVS 11/20510 p. 22). Nergens uit de informatie van het Commissariaatgeneraal blijkt dat er

problemen zijn bij een terugkeer omwille van een eerdere asielaanvraag.

Uw zoon P. verklaart verder dat hij één keer problemen heeft gehad met de douane aan de grens tussen

Servië en Kosovo. Hij verklaart dat hij met boodschappen uit Gn. uit Kosovo terug wilde keren naar

Preshevo toen hem de doorgang aan de grens verboden werd. Hij verklaart dat de douanier hem de

doorgang weigerde nadat hij de familienaam K. had gezien. Uit de verklaringen van uw zoon kan echter

niet afgeleid worden dat zijn familienaam de reden was waarom uw zoon werd tegengehouden. Uit zijn

verklaringen kan veeleer afgeleid worden dat hij betrapt werd op smokkelen bij een prikactie van de

douane (CGVS 11/20509 p. 10). Hoe dan ook, zelfs al was uw zoon omwille van zijn familienaam

tegengehouden aan de grens, dan nog kan één actie van één douanier om hem de doorgang te

ontzeggen niet beschouwd als een daad van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Evenmin blijkt uit P.s verklaringen dat hij naar aanleiding van deze gebeurtenis een reëel risico op

ernstige schade heeft gelopen. Uw zoon P. haalt voorts aan dat hij niet de kans kreeg om hogere studies

in Vranje of in Nis te volgen. Hij verklaart dat hij als etnische Albanees geliquideerd zou kunnen worden.

Deze uitspraak is echter niet gestoeld op concrete aanwijzingen. Uw zoon had immers eerder

gezegd nooit problemen te hebben gekend met de Servische bevolking. Gevraagd waarom hij wel

problemen vreest in Nis of in Vranje, verklaart hij dat hij daar als Albanees tot de minderheid zou

behoren, terwijl Albanezen in Preshevo tot de meerderheid behoren (CGVS 11/20509 p. 11).

Geconfronteerd met het feit dat u zonder problemen in Vranje een arts kon raadplegen (CGVS 11/20510

p. 21-22), merkt uw zoon op dat dit slechts een kort bezoek was (CGVS 11/20509 p. 11). Aan het feit dat

uw zoon in eigen regio geen kansen krijgt om hogere studies te volgen, moet toegevoegd worden dat,

om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie

betekenen, 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. Deze door uw zoon

aangehaalde feiten gaan vooreerst terug tot 2010, een jaar voor jullie vertrek. Het was toen dat uw zoon

zijn middelbare studies beëindigde (CGVS 11/20509 p. 4). In het licht van deze vaststelling kan

bezwaarlijk worden gesteld dat dit vluchtmotief voortvloeit uit een daadwerkelijke vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie. Bovendien blijkt uit informatie waarover het

Commissariaatgeneraal beschikt dat de Servische autoriteiten wel degelijk inspanningen leveren met

betrekking tot het probleem van het hoger onderwijs in de Albanese taal in uw regio en de erkenning van

Kosovaarse diploma's in Servië. Zo werd in samenwerking met de OVSE (Organisatie voor veiligheid en

samenwerking in Europa) en het US Agency for International Development in oktober 2009 een

regionale afdeling van de Faculteiten Economie en Rechten geopend in Medvegjë waar ook in de

Albanese taal wordt lesgegeven. In oktober 2011 werd een regionale afdelingen van de faculteiten

Economie in Bujanoc geopend. In november 2011 kwam een principeakkoord tot stand tussen Belgrado

en Pristina over de erkenning van de diploma’s van de universiteit van Pristina. De verdere uitwerking

van dit akkoord is nog in de maak, maar in december 2011 beloofde de Servische minister

van Onderwijs de snelle uitwerking van een reglementering.

De documenten die u en uw gezinsleden neerleggen kunnen bovenstaande vaststellingen niet

veranderen. Uw Servische paspoort en de paspoorten van uw gezinsleden ondersteunen jullie

verklaringen over jullie identiteit en nationaliteit, dewelke niet in twijfel worden getrokken. De

gerechtelijke dossiers ondersteunen uw verklaringen over uw aanhoudingen en uw detentie in 1986 en

in 1990. Ook deze worden hier niet betwist. Wat betreft het attest van de vice-burgemeester van

Preshevo, moet gesteld worden dat uit uw verklaringen over dit document blijkt dat u zelf bent gaan

vragen om dit document met een vertrek naar België reeds in het achterhoofd, wat reeds afbreuk doet

aan uw asielaanvraag (CGSV 11/20510 p. 12). Bovendien wordt in het document op geen enkele

wijze verwezen naar actuele feiten of gebeurtenissen die op u betrekking hebben die een eventuele

vrees zouden kunnen ondersteunen. De Servische en Belgische medische attesten ondersteunen uw
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verklaringen over uw gezondheid en het feit dat u in behandeling was bij verschillende artsen, wat

evenmin betwist wordt. Over uw handgeschreven verklaring die uw zoon neerlegde, moet gesteld wordt

dan dit opnieuw enkel uw eigen verklaringen zijn maar dan op schriftelijke wijze. Hieraan kan op geen

enkele wijze enige bijkomende bewijskracht ontleend worden ten aanzien van uw mondelinge

verklaringen van tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal.

Ook inzake de asielaanvraag van uw vrouw, G.K. (CGVS 11/20510B; O.V. 6.866.536) en uw zoon P.K.

(CGVS 11/20509; O.V. 6.866.534) heb ik besloten tot een beslissing van weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.”

Betreffende uw vrees dat u, nu u meerderjarig bent geworden, net als uw vader en de leden van de

zogenaamde Gj.-groep door de Servische autoriteiten zou gearresteerd worden (CGVS, p. 6), dient er

opgemerkt te worden dat inzake uw vaders asielaanvraag reeds werd vastgesteld dat, gelet op het feit

dat zijn arrestaties dateren van enkele decennia voor zijn asielaanvraag in België, zijn vrees in dit

verband geenszins als actueel beschouwd kon worden en dat er geen enkele overeenkomst kon worden

geconstateerd tussen de door jullie aangehaalde arrestaties van de Gj.groep en jullie persoonlijke

situatie.

Betreffende uw verklaring en die van uw zus dat uw vader in de jaren voor jullie vertrek uit Servië

meerdere malen meegenomen en geslagen werd door de Servische autoriteiten en meerdere malen

anoniem telefonisch bedreigd werd (CGVS, p. 4; CGVS B.K., p. 4-5), dient opgemerkt te worden dat

geen geloof gehecht kan worden aan deze bewering.

Uw vader, moeder en broer maakten immers geen melding van dergelijke feiten bij hun

eerste asielaanvraag.

Uw vader verklaarde dat hij de jaren voor zijn vertrek uit Servië enkel onder psychologische druk stond

(CGVS T.K. 1e AA, p. 18).

Hij verklaarde op het einde van zijn gehoor ook expliciet dat hij alle redenen voor zijn vertrek uit Servië

had aangehaald (CGVS T.K. 1e AA, p. 23).

Het is niet aannemelijk dat hij zou hebben nagelaten te vermelden dat hij meerdere keren werd

meegenomen en mishandeld door de Servische politie, volgens uw zus soms zelfs voor meerdere dagen

(CGVS B.K., p. 4) en regelmatig telefonisch werd bedreigd.

Uw zus verklaarde overigens dat de Servische gendarmerie hem ook soms kwam halen (CGVS B.K., p.

4), terwijl uw vader expliciet verklaarde de jaren voor zijn vertrek geen problemen te hebben gekend met

de Servische gendarmerie (CGVS T.K. 1e AA, p. 18).

Ook bij zijn tweede asielaanvraag haalde uw vader dergelijke incidenten niet aan als nieuw element.

Betreffende uw verklaring dat u als kind één keer geslagen werd in het gezicht door een Servische agent

(CGVS, p. 4-5), dient opgemerkt te worden dat dit een eenmalig incident betrof met één individuele

Servische agent. Dit incident is bovendien te ver in het verleden gesitueerd, met name een vijftal jaar

voor jullie vertrek uit Servië, om anno 2014 te kunnen worden weerhouden bij de beoordeling van uw

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming aangezien deze gebeurtenis duidelijk niet aan de basis lag voor jullie

vertrek uit Servië.

Betreffende uw verklaring dat uw vader hier in België één keer telefonisch bedreigd werd door

onbekende Serviërs dient opgemerkt te worden dat hieraan geen enkel geloof gehecht kan worden

(CGVS, p. 5-6).

U verklaarde aanvankelijk immers dat jullie in België nooit problemen kenden met Serviërs.

Toen u geconfronteerd werd met de verklaring van uw vader in het kader van zijn tweede asielaanvraag

(verklaring meervoudige aanvraag, T.K.), namelijk dat hij hier in België opgebeld werd door Serviërs,

verklaarde u eerst dat uw vader dit dan wel niet aan u verteld zou hebben.

Plots wijzigde u uw verklaringen en zei u dat u hier wel van wist. U verklaarde echter dat het bij één

telefoontje gebleven was, terwijl uw vader duidelijk sprak over meerdere telefoontjes.

Het is ook opmerkelijk dat uw zus niet in het minst op de hoogte bleek te zijn van deze telefoontjes

(CGVS B.K., p. 5).

Omwille van deze vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaring dat uw

vader hier in België nog verder bedreigd zou geweest zijn.

Verder haalden u en uw zus aan dat jullie gediscrimineerd werden omwille van jullie familienaam en dat

er racisme heerst in Zuid-Servië ten aanzien van Albanezen (CGVS, p. 5, 8; CGVS B.K., p. 3, 6). Zo zou

aan uw zus een studiebeurs geweigerd zijn.

Er dient echter opgemerkt te worden dat zij de reden van de weigering niet kende en dat jullie ook nooit

geïnformeerd hebben bij de bevoegde instantie waarom deze aanvraag werd geweigerd.

Uw zus gaat er enkel van uit dat dit was omwille van haar familienaam omdat zij meende dat

haar resultaten goed genoeg waren om een studiebeurs te verkrijgen (CGVS B.K., p. 3). Bijgevolg blijkt

uit niets dat de weigering van een studiebeurs daadwerkelijk een discriminerende handeling vanwege de
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Servische overheid zou geweest zijn, temeer daar uit jullie verklaringen blijkt dat jullie wel degelijk

toegang hadden tot het onderwijs in uw regio.

Uw zus verklaarde ook moeite gehad te hebben om certificaten te verkrijgen bij de gemeente.

Er dient hierover echter opgemerkt te worden dat uw zus de documenten uiteindelijk wel (via jullie broer

P.) verkregen heeft (CGVS B.K., p. 4); uit jullie administratieve dossier blijkt overigens tevens dat jullie

over door de Servische overheid uitgereikte paspoorten beschikten.

Ook vreest u dat u geen job zal vinden als u afgestudeerd bent (CGVS, p. 5).

Dit is echter een loutere veronderstelling over uw toekomst die niet ondersteund wordt door concrete

elementen aangezien uw vader en uw broer P., zoals hierboven reeds werd aangestipt, destijds wel

degelijk werk konden vinden in Servië, weliswaar in het zwart (CGVS broer P.K., p. 4).

Voorts blijkt uit uw vaders verklaringen afgelegd in het kader van zijn eerste asielaanvraag dat jullie

toegang hadden tot de Servische gezondheidszorg (CGVS T.K. 1e AA, p. 21).

Gelet op het feit dat, om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van

de Conventie betekenen, 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 hetgeen inhoudt dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt -, dient, in het licht van

voorgaande vaststellingen, bijgevolg besloten te worden dat de door jullie aangehaalde discriminatie in

Zuid-Servië omwille van jullie etnische origine en omwille van jullie familienaam onvoldoende

zwaarwichtig is om gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Betreffende uw beweerde trauma en het trauma van uw zus (CGVS B.K., p. 4), die jullie

geenszins objectief aantoonden, kan er tot slot gewezen worden op het feit dat uit uw vaders

verklaringen afgelegd in het kader van zijn eerste asielaanvraag duidelijk blijkt dat hij voor zijn

psychologische problemen - hij verklaarde depressief te zijn - in Servië behandeld werd.

Hieruit blijkt dan ook dat hij in Servië toegang had tot de psychomedische gezondheidszorgen (CGVS

T.K. 1e AA, p. 21).

Bijgevolg blijkt uit niets dat u bij terugkeer naar Servië voor uw psychische problemen geen toegang zou

kunnen hebben tot de Servische gezondheidszorg.

Overigens blijkt uit uw verklaringen dat u in België voor uw psychische problemen niet verzorgd wordt

(CGVS, p. 7).

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 paspoort bevestigt uw identiteit en nationaliteit die hier niet ter discussie staan.

Betreffende de tevens door uw vader neergelegde attesten van de voorzitter van de gemeente Preshevë

en van de Council for Human Rights kan er nog opgemerkt worden dat het om gesolliciteerde

documenten gaat waarvan de objectieve bewijswaarde betwistbaar is.

Hoe dan ook doen deze documenten geen afbreuk aan de hierboven gemaakte

vaststellingen aangaande de actualiteit van jullie vrees in Servië.

Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden betreffende het document uitgevaardigd door de

Socialistische Republiek van Servië.

Inzake de asielaanvraag van uw zus en de tweede asielaanvraag van uw ouders werd door mij

eveneens een weigeringsbeslissing genomen.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 22 december 2014 (zie p. 11) een schending aan van de

artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

een schending van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel als beginselen van

behoorlijk bestuur en een schending van artikel 17, § 2 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen.

Tegen de bestreden beslissing die stelt dat geen geloof wordt gehecht aan verzoekers vrees voor

vervolging, noch aan het feit dat hij een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals

inbegrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en in dit verband volledig de negatieve

asielmotieven van zijn vader herhaalt, voert verzoeker aan dat hij bij het aanvragen van asiel nochtans

zijn Servisch paspoort voorlegde alsmede een attest van 14 september 2014 van de voorzitter van de

gemeente Preshevë en een attest van 19 september 2014 van de “Council for Human Rights” waarin de

problemen van zijn vader met de Servische autoriteiten bevestigd worden en ook identiteitsbewijzen van

familieleden bijbracht waaruit blijkt dat verschillende van zijn familieleden als vluchteling werden erkend

en intussen het Britse, Franse of Zwitserse staatsburgerschap hebben verworven.

Waar de commissaris-generaal van oordeel was dat de nieuw aangebrachte stukken de vrees voor

vervolging of de nood aan internationale bescherming niet kunnen staven, laat verzoeker gelden dat, bij

de behandeling van de eerste asielaanvraag van zijn vader, de commissaris-generaal twijfelde aan de

actuele vrees van verzoeker ten aanzien van de Servische autoriteiten. Volgens hem ondersteunen de

nieuw bijgebrachte stukken zijn vrees en hij merkt ook op dat hij het bewijs geleverd heeft dat tal van

familieleden reeds internationale bescherming hebben gekregen omwille van dezelfde vrees. Hij verwijst

ook naar het attest van de “Council for Human Rights” waarin zijn problemen bevestigd worden; ook de

voorzitter van de gemeente Preshevë heeft eveneens het levensgevaar bevestigd.

Verzoeker voert aan dat de commissaris-generaal maar al te gemakkelijk de bijgebrachte documenten

naast zich heeft neergelegd en aldus “met andere woorden de inhoud en de wijze van verkrijging van de

documenten reeds ten gronde beoordeeld” heeft.

Hij stelt dat van de commissaris-generaal “toch ook een minimum aan medewerking” verwacht kon

worden; de commissaris-generaal heeft volgens verzoeker zonder meer besloten dat de aangebrachte

stukken gesolliciteerd kunnen zijn, zonder contact op te nemen met de “Council for Human Rights” of

met de voorzitter van de gemeente Preshevë.

Verzoeker besluit dat een verwijzing naar de vorige asielaanvraag van zijn vader geenszins volstaat.

Hij verwijst naar het boek van het BCHV van juni 2014 “Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de

asielprocedure”(stuk 3) en meent dat de hier zeer onzorgvuldig te werk is gegaan.

Voormelde manier van redeneren en gebrekkig onderzoeken schendt volgens verzoeker de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur, met name het redelijkheidbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de

materiële motiveringplicht.

Waar de bestreden beslissing ook gebaseerd is op het feit dat de verzoeker kan terugkeren naar zijn

plaats van herkomst, antwoordt verzoeker dat dit niet mogelijk is.

Verzoeker laat gelden dat beslissing een schending uitmaakt van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet en dat van hem de vluchtelingenstatus moet worden erkend, hem minstens de

subsidiaire beschermingsstatus moet worden verleend, in ondergeschikte orde de beslissing moet

vernietigd worden voor verder en grondig onderzoek.

Waar de commissaris-generaal lastens verzoeker weerhoudt dat hij andere verklaringen zou afgelegd

hebben dan zijn vader bij het verhoor met betrekking tot de telefonische bedreiging in België, antwoordt

verzoeker dat hij ook nooit de kans kreeg om de vermeende tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen

en deze van zijn vader te verduidelijken tijdens een verhoor.

Hij legt uit dat zijn vader nooit verklaard heeft dat hij in België nog dreigtelefoontjes gekregen zou

hebben; de enige dreigtelefoons die zijn vader heeft gekregen zijn deze in Servië.

Hij besluit dat meer dan waarschijnlijk er een misverstand zal zijn ontstaan tijdens het verhoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken en stelt dat, indien zijn vader gehoord geworden was, dit misverstand

opgeklaard had kunnen worden er helemaal geen sprake zou zijn geweest van een tegenstrijdigheid.
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Verder benadrukt verzoeker dat hij wel gelijk gediscrimineerd wordt in Servië omwille van zijn

achternaam en etnische origine.

Waar de commissaris-generaal stelt dat die zogenaamde discriminatie niet dermate systematisch en

ingrijpend zijn om gelijkgesteld te worden met een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie,

wijst verzoeker erop dat hij duidelijk aangegeven heeft tijdens het verhoor dat de voortdurende

discriminaties tot gevolg hebben dat hij thans met psychologische problemen kampt en zelfs trauma’s

heeft opgelopen.

Verzoeker voert aan dat de commissaris-generaal (zie p. 17) “hier op volstrekt oneerbare wijze poogt de

geloofwaardigheid van de verzoekende partij onderuit te halen teneinde zo haar asielaanvraag conform

het hogervermelde artikel 48/6 Vreemdelingenwet, inzonderheid met lid c) en e), af te wijzen”.

Hij legt uit dat een dergelijke streng toegepaste “consistentie heuristiek” geen deugdelijke, laat staan

adequate, methode is om het assessment nopens de geloofwaardigheid van een asielzoeker uit te

voeren en meent dat in dit opzicht dan ook de materiële motiveringsverplichting is geschonden en in

diezelfde zin artikel 48/6, lid c) en e) omdat deze veel te streng geïnterpreteerd worden.

Hij verwijst naar (zie p. 17) “wetenschappelijke studies en argumenten”.

Hij legt uit dat, volgens de vreemdelingenwet, een asielzoeker geacht wordt een geloofwaardig verhaal

te hebben verteld wanneer zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk zijn en niet in strijd met

algemene en specifieke informatie die gekend is voor zijn aanvraag; dat het voordeel van de twijfel pas

zal kunnen worden toegekend wanneer de asielzoeker coherente en plausibele verklaringen aflegt zodat

de consistentie en accuraatheid van de asielverklaringen aldus een centraal element is bij de

beoordeling van de vluchtelingenstatus, meer nog, het wordt gehanteerd als criterium om de

geloofwaardigheid van de asielzoeker te beoordelen en aangezien consistente verklaringen omwille van

trauma net niet gegarandeerd kunnen worden, is dit problematisch voor de getraumatiseerde

asielzoeker.

Ook de Belgische asielinstanties gaan volgens verzoeker na of er tegenstrijdigheden zijn in het

asielrelaas tussen bijvoorbeeld de verklaringen man-vrouw of incoherenties tussen de verklaringen

afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het Commissariaat-generaal, tussen opeenvolgende

verhoren bij het Commissariaat-generaal en indien tegenstrijdigheden worden vastgesteld, wordt vaak

geoordeeld dat deze afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de asielzoeker.

Verzoeker betreurt dat de Raad deze “gemakkelijkheidspolitiek” al te veel beloond in zijn rechtspraak.

Hij wijst erop dat er verschillende oorzaken zijn die helpen verklaren waarom het zo moeilijk is voor

oprechte personen om een zelfde gebeurtenis steeds op dezelfde, consistente manier weer te geven.

Hij besluit dat dus enige terughoudendheid in acht worden genomen ten opzichte van de consistentie

heuristiek en in casu doorstaat deze consistentie heuristiek niet de toets van de materiële

motiveringsverplichting en dat door te strenge vereisten te hanteren om de geloofwaardigheid te

appreciëren, de commissaris-generaal dan ook artikel 48/6, c) en e) van de vreemdelingenwet

geschonden.

Hij verwijst naar rechtspraak en rechtsleer.

Hij wijst erop dat in deze zaak de hierboven vermelde argumenten zelfs a fortiori gelden daar (zie p. 21)

“de verzoekende part nooit de kans gehad (heeft) om zich op het punt van de roepies te verdedigen”

(sic), gezien hij nooit geconfronteerd werd met deze vaststelling, wat een schending uitmaakt van artikel

17 § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Verzoeker besluit dat (zie p. 21) “Aangezien de beweerde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van

de verzoekende partij uitsluitend of toch in determinerende mate gestoeld is op de enkele

omissies/consistenties die aan verzoekende partij verweten worden, ofschoon dit geen pertinente, laat

staat adequate wijze is om het asielrelaas op zijn geloofwaardigheid te toetsen (zoals ten overvloede

uiteengezet supra), staat het vast dat de verwerende partij ten onrechte besloten heeft dat de

verzoekende partij niet het statuut van vluchteling (48/3 Vreemdelingenwet) of de subsidiaire

beschermingsstatus (48/4 Vreemdelingenwet) dient toegekend te worden”.

Verzoeker vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en van hem de

vluchtelingenstatus te erkennen of hem de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen; ondergeschikt

de beslissing te vernietigen ten einde de commissaris-generaal toe te laten bijkomende

onderzoeksmaatregelen te doen en een nieuwe beslissing te nemen.
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2.1.2. Documenten

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift (zie inventaris, p. 22), als bijlage 3, “Boek BCHV “Trauma,

geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure””.

2.2. Beoordeling

2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

Vooreerst merkt de Raad op dat, wat betreft de vrees van verzoeker omwille van de problemen van zijn

vader, reeds door de commissaris-generaal op 1 juni 2012 werd geoordeeld dat de arrestaties van zijn

vader geen actuele vervolgingsvrees konden rechtvaardigen, dat er geen incidenten werden aangehaald

die konden aantonen dat de Servische Staat verzoekers familie nog zou viseren, dat zijn familie geen

concrete elementen had aangebracht om aan te tonen dat zij gediscrimineerd werd en dat de

aanwezigheid van de Servische gendarmerie in Zuid-Servië, op zich geen situatie uitmaakte die

aanleiding gaf tot het koesteren van een gegronde vrees voor vervolging of tot het ondergaan van een

reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Deze beslissing werd door de Raad bevestigd in zijn arrest nr. 85 935 van 20 augustus 2012 en het

administratief beroep dat werd ingediend bij de Raad van State, werd verworpen op 5 juli 2013.

De tweede asielaanvraag van verzoekers ouders, gebaseerd op de reeds aangehaalde problemen van

zijn vader, werd door de commissaris-generaal op 19 november 2014 niet in overweging genomen,

omdat verzoekers vader zich voornamelijk beperkte tot een loutere verwijzing naar eerder uiteengezette

asielmotieven en hij geen nieuwe elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor

erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt.

Deze beslissing door de Raad werd bevestigd in haar arrest nr. 136 767 van 22 januari 2015.
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Gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden

aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, moeten deze als vaststaand worden beschouwd.

Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704).

De Raad mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te schenden,

niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere

asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens

wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die

eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van

die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden

met alle feitelijke elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de

behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd.

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker, gezien:

(i) de vrees van verzoeker dat hij, nu hij meerderjarig is geworden, net als zijn vader en de leden van de

zogenaamde Gj.-groep door de Servische autoriteiten zou gearresteerd worden (zie het verhoorverslag

van 12 november 2014, p. 6), niet aannemelijk is, gelet op het feit dat de arrestaties van zijn vader

dateren van enkele decennia vóór zijn asielaanvraag in België, zijn vrees in dit verband geenszins als

actueel beschouwd kon worden en dat er geen enkele overeenkomst kon worden vastgesteld tussen de

door hen aangehaalde arrestaties van de Gj.groep en hun persoonlijke situatie;

(ii) de verklaringen van verzoeker en zijn zus dat hun vader in de jaren vóór hun vertrek uit Servië

meerdere malen meegenomen en geslagen werd door de Servische autoriteiten en meerdere malen

anoniem telefonisch bedreigd werd (zie het verhoorverslag, p. 4; zie het verhoorverslag van 12

november 2014 van B.K., p. 4, 5), niet stroken met de verklaringen van verzoekers vader, moeder en

broer, die geenszins melding maakten van dergelijke feiten (zie het verhoorverslag van 14 mei 2012 van

T.K., p. 18, 23;

(iii) de verklaring van de zus van verzoeker dat de Servische gendarmerie haar vader ook soms kwam

halen (zie het verhoorverslag van B.K., p. 4), niet verenigbaar is met de verklaringen van haar vader, die

expliciet verklaarde de jaren vóór zijn vertrek, geen problemen te hebben gekend met de Servische

gendarmerie (zie het verhoorverslag van T.K., p. 18);

(iv) het door verzoeker aangehaalde incident dat hij als kind één keer geslagen werd in zijn gelaat door

een Servische agent (zie het verhoorverslag , p. 4, 5), een eenmalig incident betrof met één individuele

Servische agent -en dat zich voordeed vijf jaar vóór zijn vertrek in augustus 2011 uit het land- dat anno

2014 niet kan worden weerhouden bij de beoordeling van zijn vrees voor vervolging of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade;

(v) de verklaringen van verzoeker over telefonische bedreigingen die zijn vader zou hebben ontvangen

in België (zie het verhoorverslag, p. 5,6), tegenstrijdig zijn met de verklaringen hieromtrent van zijn vader

(zie verklaring meervoudige asielaanvraag van 23 oktober 2014 van T.K., vraag 15) en gezien de zus

van verzoeker niet eens op de hoogte bleek van deze telefoontjes (zie het verhoorverslag van B.K., p.

5);

(vi) verzoeker en zijn zus niet aannemelijk maken dat de door hen voorgehouden discriminatie in Zuid-

Servië omwille van hun etnische origine en omwille van hun familienaam, voldoende zwaarwichtig is om

gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of

met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming (zie het verhoorverslag,

p. 5, 8; zie het verhoorverslag van B.K., p. 3, 4, 6; zie het verhoorverslag van 21 mei 2012 van P.K., p. 4;

zie het verhoorverslag van T.K., p. 21);

(vii) verzoeker en zijn zus hun beweerde trauma (zie het verhoorverslag van B.K., p. 4) niet objectief

aantoonden, gezien uit hun vaders verklaringen blijkt dat hij voor zijn psychologische problemen in

Servië behandeld werd en hij in Servië aldus toegang had tot de psychomedische gezondheidszorgen

(zie het verhoorverslag van T.K., p. 21) en gezien uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij in België voor

zijn psychische problemen niet verzorgd wordt (zie het verhoorverslag, p. 7).

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker er op dat hij bij zijn asielaanvraag zijn Servisch paspoort voorlegde

alsmede een attest van 14 september 2014 van de voorzitter van de gemeente Preshevë en een attest

van 19 september 2014 van de “Council for Human Rights” waarin de problemen van zijn vader met de

Servische autoriteiten bevestigd worden, en ook identiteitsbewijzen van familieleden bijbracht waaruit

blijkt dat verschillende van zijn familieleden als vluchteling werden erkend en intussen het Britse, Franse

of Zwitserse staatsburgerschap hebben verworven.
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Volgens hem ondersteunen de nieuw bijgebrachte stukken (de actualiteit van) zijn vrees.

De Raad antwoordt vooreerst dat verzoekers identiteit en nationaliteit niet betwist wordt.

De Raad stelt vast dat de attesten van 14 september 2014 van de voorzitter van de gemeente Preshevë

en van 19 september 2014 van de “Council for Human Rights” een gesolliciteerd karakter vertonen wat

hun objectieve bewijswaarde aantast, ze maken hoe dan ook geen melding van actuele feiten of

gebeurtenissen die een eventuele vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade zouden

kunnen ondersteunen.

Het document van 23 december 1987 uitgevaardigd door de Socialistische Republiek van Servië, kan

gelet op de gedateerdheid ervan, verzoekers actuele vrees evenmin ondersteunen.

De identiteitsbewijzen van familieleden, waaruit zou blijken dat verschillende van hen als vluchteling

werden erkend en intussen het Britse, Franse of Zwitserse staatsburgerschap hebben verworven, doen

geen afbreuk aan de concrete vaststellingen inzake verzoekers asielaanvraag.

De Raad benadrukt dat een verzoek om internationale bescherming, op individuele basis plaatsvindt en

daarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante feiten in verband met het land van

herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoeker afgelegde verklaringen en overgelegde

stukken en met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van verzoeker. Elke aanvraag

dient met andere woorden individueel te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende

concrete manier dient aan te tonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico

op ernstige schade loopt.

Waar in het verzoekschrift aangeklaagd wordt dat de commissaris-generaal maar al te gemakkelijk de

bijgebrachte documenten naast zich heeft neergelegd, zonder contact op te nemen met de “Council for

Human Rights” of met de voorzitter van de gemeente Preshevë, terwijl van de commissaris-generaal

“toch ook een minimum aan medewerking” verwacht kon worden, antwoordt de Raad dat de bewijslast

inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de asielzoeker zelf rust; zoals iedere

burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, quod non in casu.

Er is slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde van de asielinstanties in zoverre de asielzoeker

verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze nader

worden onderzocht. Geen enkele bepaling of beginsel verplicht de met het onderzoek van de

asielaanvraag belaste instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om de status van

vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen (RvS, nr.

164.792 van 16 november 2006).

Wat de tegenstrijdigheid in de verklaringen van verzoeker en zijn vader over de telefonische bedreiging

in België betreft, voert verzoeker aan dat zijn vader nooit verklaard heeft dat hij in België nog

dreigtelefoontjes gekregen zou hebben; de enige dreigtelefoons die zijn vader heeft gekregen zijn deze

in Servië.

De Raad stelt vast dat verzoekers vader, in het kader van zijn tweede asielaanvraag, op 23 oktober

2014 op de Dienst Vreemdelingenzaken wél degelijk verklaarde dat hij de laatste twee jaar werd

opgebeld door verschillende personen uit zijn regio, dat ze hem waarschuwden niet terug te keren

naar Servië en dat zijn leven en dat van zijn familieleden er in gevaar is (zie verklaring meervoudige

asielaanvraag van T.K., vraag 15). Hij gaf tevens aan dat hij verscheidene malen werd opgebeld door

Servische onbekenden die ermee dreigden zijn vrouw te verkrachten en hem om het leven te brengen

(zie verklaring meervoudige asielaanvraag van T.K., vraag 15).

Verzoeker verklaarde daarentegen aanvankelijk dat ze in België nooit problemen kenden met Serviërs

en vervolgens, na confrontatie met de verklaring van zijn vader, dat zijn vader dit dan wel niet aan hem

verteld zou hebben, om dan ten slotte te verklaren dat hij hier wel van wist en dat het bij één telefoontje

gebleven was (zie het verhoorverslag, p. 5-6); verzoekers zus bleek dan weer geheel niet op de hoogte

te zijn van deze telefoontjes (zie het verhoorverslag van B.K., p. 5).

De Raad benadrukt dat van familieleden, die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van

dezelfde asielmotieven, in alle redelijkheid kan worden verwacht dat ze eensluidende verklaringen

afleggen over de kern van het relaas, zoals deze met betrekking tot dewelke de tegenstrijdigheden

worden vastgesteld.

Het vergelijken van verklaringen, afgelegd door familieleden die zich beroepen op dezelfde feiten, is

immers een nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan.
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Er anders over oordelen zou elk verhoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te kunnen maken

van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade,

zinledig maken.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift laat gelden dat meer dan waarschijnlijk er een misverstand zal zijn

ontstaan tijdens het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken en aanvoert dat, indien zijn vader

gehoord geworden was, dit misverstand opgeklaard had kunnen worden er helemaal geen sprake zou

zijn geweest van een tegenstrijdigheid, merkt de Raad op uit het administratief dossier blijkt dat aan

verzoekers vader het verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het Albanees werd voorgelezen dat

hij vervolgens ondertekende waardoor hij zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan

(zie verklaring meervoudige aanvraag). Na het verhoor kreeg hij nog de gelegenheid iets toe te voegen,

maar hij liet na enige misverstanden aangaande de telefonische bedreigingen uit te klaren (“Neen, ik

wens niets meer toe te voegen”, zie verklaring meervoudige aanvraag, vraag 21).

Waar in het verzoekschrift benadrukt wordt dat verzoeker wél gediscrimineerd werd in Servië omwille

van zijn achternaam en etnische origine en dat hij duidelijk aangegeven heeft tijdens het verhoor dat de

voortdurende discriminaties tot gevolg hebben dat hij thans met psychologische problemen kampt en

zelfs trauma’s heeft opgelopen, wijst de Raad erop dat, om te oordelen of discriminatoire maatregelen

op zich een vervolging betekenen, 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.

In casu maken verzoeker en zijn zus, gelet op hun verklaringen (zie het verhoorverslag, p. 5, 8; zie het

verhoorverslag van B.K., p. 3, 4, 6; zie het verhoorverslag van 21 mei 2012 van P.K., p. 4; zie het

verhoorverslag van T.K., p. 21), niet aannemelijk dat de door hen voorgehouden discriminatie in Zuid-

Servië omwille van hun etnische origine en omwille van hun familienaam, zo zwaarwichtig dat ze

gelijkgesteld kan worden met een vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of met

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Dat verzoeker tijdens zijn gehoor zou hebben aangegeven dat de voortdurende discriminaties tot gevolg

hebben dat hij thans met psychologische problemen kampt en zelfs trauma’s heeft opgelopen, toont niet

aan dat 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 of met ernstige

schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Bovendien legt verzoeker geen medisch attest neer waaruit zijn “psychologische problemen” en

“trauma’s” blijken.

In het verzoekschrift wordt nog gehekeld dat “de verzoekende part nooit de kans gehad (heeft) om zich

op het punt van de roepies te verdedigen” (sic), gezien hij nooit geconfronteerd werd met deze

vaststelling, wat een schending uitmaakt van artikel 17 § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen. Ook wat de tegenstrijdige verklaringen van verzoeker en zijn vader over

de telefonische bedreiging in België betreft, klaagt verzoeker aan dat hij nooit de kans kreeg om de

vermeende tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen en deze van zijn vader te verduidelijken tijdens

een verhoor.

Artikel 17, § 2 van het voormeld koninklijk besluit luidt als volgt: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor

vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in vergelijking met de door hem

gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie

daarop te noteren”.

Dit artikel werd gewijzigd door artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van

het koninklijk besluit van 11 juli 2003.

In het verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit wordt uitdrukkelijk gesteld dat dit artikel de

commissaris-generaal niet belet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid

waarmee de asielzoeker niet werd geconfronteerd.

Bovendien kan nog worden opgemerkt dat de verzoeker door middel van de beslissing kennis heeft

genomen van de vastgestelde tegenstrijdigheid en door het instellen van een beroep met volle

rechtsmacht voor de Raad, de mogelijkheid heeft gehad om er op te reageren, hetgeen hij ook heeft

gedaan, zodat het uiteindelijk doel van artikel 17, § 2, van het voormeld koninklijk besluit werd bereikt en

de verzoeker niet langer belang heeft bij het aanvoeren van een schending van die bepaling.
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Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat de theoretische uiteenzetting in het verzoekschrift over het

onderzoek naar de geloofwaardigheid van de asielzoeker, waarvoor hij verwijst naar het boek van het

BCHV van juni 2014 “Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure”-toegevoegd aan het

verzoekschrift- en naar “wetenschappelijke studies en argumenten” -waarvan geen documenten worden

neergelegd-, geen afbreuk doet aan bovenstaande concrete vaststellingen. Verzoeker laat na deze

motieven met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht; er

is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (RvS 12

januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. 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. Verzoeker brengt

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

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.

2.2.5. 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 beslissing 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 beslissing.



RvV X - Pagina 15

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend vijftien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


