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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.341 van 29 augustus 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Kroatische nationaliteit te zijn, op 14 mei
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 28 april 2008.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 2 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. MAES en van
attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de feitelijke gegevens.

Het door verzoeker niet-betwiste feitenrelaas wordt in de bestreden beslissing als volgt
weergegeven:

“U verklaarde van etnische Roma origine te zijn en afkomstig te zijn uit het dorp Darda, gelegen in de
gemeente Beli Manastir, regio Osijek, Kroatië. U bent in het bezit van de Kroatische nationaliteit.
Tijdens de oorlogen in ex-Joegoslavië na het uiteenvallen van de socialistische federatie Joegoslavië
maakte uw vader, eveneens genaamd Balog (B.) (O.V. 5.659.161), in Kroatië deel uit van de Servische
militaire politie. In die hoedanigheid werd hij ondermeer ingezet bij de bewaken van transporten van
Servische burgers. Hij moest beletten dat ze zouden ontsnappen. Na de oorlog werd hij er door
Kroatische families uit jullie straat, die tijdens de oorlog gevlucht waren en eind 1994 begin 1995
terugkeerden, van beschuldigd hun woningen tijdens de oorlog te hebben geplunderd en vernield. Dat ze
uw vader viseerden had te maken met het feit dat hij tijdens de oorlog aan de Servische zijde stond en
met het feit dat hij zigeuner is. Zo ook kenden jullie in deze periode problemen met jullie buren, de
familie (F.). In 1995 werd uw moeder uit wraak door uw buurman Ivinica (F.) vermoord. Met een bazooka
schoot deze toen een granaat af naar jullie woning. Uw moeder die alleen thuis was, kwam hierbij om het
leven en jullie woning brandde volledig af. Nadien werd deze woning nooit meer heropgebouwd. Hierna
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vluchtten u, uw vader en uw twee broers naar Duitsland. Nog in 1995 kwamen jullie aan in Duitsland en
vroegen jullie daar asiel aan. Na een negatieve beslissing in jullie asielaanvraag in Duitsland werden jullie
door de Duitse autoriteiten in 1998 naar Kroatië gerepatrieerd. Jullie verbleven vervolgens gedurende één
à anderhalf jaar bij familie van uw vader in Kroatië, dit tot jullie de nodige financiële middelen hadden
vergaard om naar Engeland te vertrekken. In 2000 verlieten jullie met zijn allen Kroatië en gingen toen
naar Engeland. Tijdens uw verblijf in Kroatië in de periode 1998-2000 kende u geen problemen. In
Engeland vroegen jullie asiel aan, maar opnieuw leidde dit tot een negatieve beslissing. Uw vader en
broers werden na de weigeringsbeslissing in hun asielaanvraag rond 2002-2003 door de Britse
autoriteiten naar Kroatië gerepatrieerd. Uw asielprocedure liep evenwel tot 2005 waardoor u langer in
Engeland kon verblijven. Ondertussen was u ook getrouwd met een vrouw in het bezit van de Britse
nationaliteit en kregen jullie een zoontje. Zij verblijven vandaag nog steeds in Engeland. Nadat u ook in
Engeland in 2005 een negatieve beslissing in uw asielaanvraag had ontvangen keerde u datzelfde jaar
op aangeven van de Engelse autoriteiten vrijwillig terug naar Kroatië. De Britse autoriteiten dreigden er
mee, indien u niet vrijwillig zou terugkeren, u gedwongen te repatriëren en een verbod van toegang te
geven tot het Britse grondgebied voor een periode van zeven jaar. U liet uw echtgenote en zoon
noodgedwongen achter in Engeland, maar hoopte om in Kroatië een visum te verkrijgen voor Engeland in
het kader van gezinshereniging. De volgende drie jaar woonde u op straat in verschillende regio's in
Kroatië, waaronder de regio's Zagreb, Osijek en Valpovo. U kon immers nergens terecht. U reisde ook
in deze periode verschillende keren met de bus naar Servië waar u tevens op straat woonde. U sliep
hoofdzakelijk  in parken en autowrakken. Uw vader had ondertussen reeds opnieuw Kroatië verlaten en
had in 2004 in België asiel aangevraagd. Na zijn repatriëring uit Engeland verbleef hij slechts korte tijd in
Kroatië. Met uw twee broers had u na uw terugkeer uit Engeland maar weinig contact. In de lente of
zomer van 2007 - vermoedelijk  in de maand juli - werd u in een park in het centrum van de stad Osijek
per toeval opgemerkt door uw vroegere buurman (F.) Ivica, diens zoon Mario en de broer van Ivica,
Tihomir. Ze deden toen niets. Enkele weken later bemerkte u bij het verlaten van het busstation van
Osijek - waar u net voordien geslapen had - dat u gevolgd werd door een wagen. Drie personen stapten
uit deze wagen en kwamen naar jou toe. U herkende hen niet, het was immers donker en die plaats was
ook slecht verlicht. Ze beledigden u, maakten allusie op uw etnische afkomst en vroegen waarom u nog
steeds daar was. Hierop begonnen ze u te slaan. U kreeg tevens messteken en met een
baseballknuppel sloegen ze op uw rug. Ofschoon u uw belagers niet herkende, bent u ervan overtuigd
dat het om mensen van de familie (F.) gaat. U leidt dit af uit wat er voordien gebeurd was en uit wat ze
zeiden toen ze sloegen. U slaagde er uiteindelijk  in te vluchten. Uit schrik durfde u hierna geen arts
contacteren om uw wonden te verzorgen of bij de politie langs te gaan om dit voorval te melden.
Bovendien heeft deze familie (F.) banden met de politie. Na dit incident verliet u de regio Osijek en tot
uw vertrek naar België verbleef u enkel nog in de regio Valpovo. Daar kende u geen problemen. Toch
vreesde u dat deze familie u ook daar of elders in Kroatië zou terugvinden. Het gaat hier immers om een
grote familie. U kende tijdens uw laatste verblijf in Kroatië ook problemen met mensen omwille van uw
etnische origine. Overal waar u kwam werd u uitgesloten en beledigd omdat Roma bent. Dit alles en uw
slechte economische situatie in Kroatië deden u besluiten Kroatië te verlaten en naar België te komen.
Na één dag reizen kwam u hier in België op 21 februari 2008 aan. Op 24 februari 2008 probeerde u met
de Eurostar naar Engeland te reizen. U werd toen tegengehouden door de Britse immigratiedienst die u
de toegang tot het Britse grondgebied ontzegde. Pas hierna besliste u in België asiel aan te vragen. Op
25 februari 2008 diende u hier een asielaanvraag in. Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde
u een attest neer van de Britse immigratiedienst in Brussel, waarbij u op 24 februari 2008 toegang tot
het Britse grondgebied wordt ontzegd, en een Kroatisch paspoort, uitgereikt te B. Manastir, op 18 april
2006 en geldig tot 18 april 2016.”

2. Over de gegrondheid.

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan “van de Conventie van
Genève”. Een tweede middel wordt afgeleid uit de schending “van artikel 8 E.V.R.M., artikel 17
I.V.B.P.R., het dataprotectieverdrag, Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”. In een derde middel doet verzoeker gelden
dat hem de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend , onder verwijzing naar
artikel 3 van het E.V.R.M..
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht,
hetgeen impliceert dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel
aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert binnen de lijnen van het
rechtsplegingdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van het
gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak
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, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet
noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund. De
middelen die door verzoeker worden ontwikkeld zullen derhalve slechts besproken worden in
de mate dat ze betrekking hebben op de in het onderhavige arrest in aanmerking genomen
motieven.

2.2. 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).

2.3. Wat betreft de provocaties vanwege de bevolking omwille van verzoekers origine, is
de Raad van oordeel dat deze feiten in casu, zoals ze blijken uit het administratief dossier niet
zwaarwichtig genoeg zijn om te kunnen worden beschouwd als daden van vervolging in de
zin van artikel 48/3, § 2 van de Vreemdelingenwet of als ernstige schade in de zin van artikel
48/4, § 2 van dezelfde wet. Verzoeker, nochtans reeds met dit standpunt geconfronteerd in
de bestreden beslissing, toont niet aan dat dat anders zou zijn.

2.4. Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker geen enkel stuk bijbrengt dat zijn wedervaren
met de familie F. zou kunnen staven. Nu verzoeker zelf verklaarde dat hij bij eerdere
asielaanvragen in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland niet werd geloofd “ook dat ik geen
bewijzen had” (gehoorverslag CGVS, administratief dossier stuk 3., p. 9) kan er in alle
redelijkheid van worden uitgegaan dat hij zich bewust moet zijn van het belang van het
voorleggen van stavingsstukken in het kader van een asielaanvraag. In die optiek komt het als
niet aannemelijk voor dat zelfs geen begin van bewijs voorligt. Verzoeker stelt wel dat de
fysieke bewijzen voorliggen, doch uit niets blijkt dat deze hun oorzaak vonden in de door hem
geschetste feiten en dat die feiten zouden kunnen worden beschouwd als daden van
vervolging of ernstige schade in de sub 2.3. vermelde zin. De “zeer duidelijke fysieke link
tussen de aantasting van de persoon van verzoeker en diens etnische afkomst” staat
derhalve, in strijd met wat hij zelf beweert, geenszins vast. Dit klemt des te meer nu met
betrekking tot verzoekers verklaringen een aantal vaststellingen worden gedaan die afbreuk
doen aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Niettegenstaande van een asielzoeker,
die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische
autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn
asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die
de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst, en dit reeds
van bij het eerste interview, stelt de Raad vast, met betrekking tot het incident dat ertoe heeft
geleid dat verzoeker zijn land van herkomst andermaal heeft verlaten, dat hij bij de Dienst
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Vreemdelingenzaken verklaarde “toen zijn 5 personen mij komen slaan”, “zij hadden een
baseballknuppel in hun auto, ook een mes en een geweer” (vragenlijst DVZ, administratief
dossier stuk 9, p. 3), terwijl hij tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal verklaarde te
zijn belaagd door 3 personen (gehoorverslag CGVS, administratief dossier stuk 3, p. 13).
Verzoekers argument, na met deze tegenstrijdigheid te zijn geconfronteerd, dat het niet goed
werd opgeschreven, gaat niet op : uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de
laatstgenoemde vragenlijst hem werd voorgelezen in het Servo-Kroatisch en dat verzoeker
het document, waarin ook wordt gesteld dat hij bevestigt dat alle verklaringen juist zijn en met
de werkelijkheid overeenstemmen en dat valse of onjuist verklaringen tot gevolg kunnen
hebben dat zijn asielaanvraag wordt verworpen, ondertekende, waardoor hij zich akkoord
verklaarde met de inhoud ervan. Voorts blijkt dat verzoeker, in strijd met zijn eerdere
verklaringen, op de vraag of de daders andere wapens bij hadden dan de baseballknuppel en
het mes uitdrukkelijk neen antwoordde, en dat hij op de expliciete vraag van de interviewer
“ook geen vuurwapens ?” nogmaals “neen” repliceerde. Na confrontatie met het feit dat hij
eerder had verklaard dat ze ook een vuurwapen mee hadden, stelde verzoeker : “Het is
normaal dat ze dit bij hadden, maar op mij werd enkel baseball en mes gebruikt.”. Deze
vergoelijking gaat evenmin op, nu niet de vraag werd gesteld welke wapens tegen verzoeker
werden gebruikt, maar welke de daders bij zich hadden (gehoorverslag CGVS, administratief
dossier p. 13). Overigens blijkt dat verzoeker in de vragenlijst stelde dat hij werd geslagen en
gestampt, en geen gewag maakte van de messteken die hij vermeldde tijdens het gehoor bij
de verwerende partij. Gelet op het feit dat dit incident, gezien de impact ervan, in verzoekers
geheugen moet zijn gegrift – verzoeker verklaarde zelf : “ik zie die beelden nog altijd voor mij”
(vragenlijst DVZ, administratief dossier stuk 9, p. 3) –, ondermijnen de vastgestelde
tegenstrijdigheden de geloofwaardigheid van zijn relaas. Daaraan kan nog worden
toegevoegd dat niettegenstaande verzoeker verklaarde schrik te hebben gehad toen hij de
familie F. toevallig terug tegen kwam in Osijek hij, als dakloze, toch verkoos om daar te
blijven, hetgeen weinig aannemelijk is, nu diezelfde familie verantwoordelijk zou zijn voor de
moord op zijn moeder. Dienaangaande kan overigens nog gesteld worden dat van verzoeker,
die blijkens zijn verklaringen geen vaste verblijfplaats had in Kroatië, redelijkerwijs zou kunnen
worden verwacht dat hij elders in dat land zou verblijven, temeer nu blijkt dat hij Kroatië pas
verliet op 20 februari 2008, terwijl het incident zich voordeed in de lente of de zomer van 2007
en verzoeker verklaarde buiten de regio Osijek te hebben verbleven en geen problemen meer
te hebben gekend met de familie F.. Zijn argument dat het gaat om een grote familie die over
het hele land verspreid is, is een blote bewering, die geen afbreuk doet aan het hierboven
gestelde.

2.5. Internationale bescherming kan voorts slechts worden ingeroepen bij gebrek aan
nationale bescherming. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève
waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en luidens hetwelk vereist
is dat de asielzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees voor
vervolging op grond van de in datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds, en
uit de bepalingen van artikel 48/4 van de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de
toekenning van de subsidiaire beschermingstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder
de bescherming van in casu zijn land van herkomst kan of, wegens het reële risico op
ernstige schade, wil stellen anderzijds. Een asielzoeker moet alle mogelijkheden tot
bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij geen enkel beroep deed op de
nationale autoriteiten. Dit geldt des te meer wanneer de dreiging niet uitgaat van deze
autoriteiten, zoals in casu het geval is. Waar hij in zijn verzoekschrift stelt dat het duidelijk
moge zijn dat een daadwerkelijke bescherming onvoldoende kan worden gegarandeerd, gelet
op zijn origine, stelt de Raad vast dat verzoeker, deze loutere beweringen buiten
beschouwing gelaten, geen argumenten aanbrengt die erop zouden kunnen wijzen dat hij niet
op bescherming in de bedoelde zin kan rekenen vanwege de in Kroatië aanwezige
autoriteiten. Verzoeker heeft de aangehaalde problemen niet heeft gemeld bij de autoriteiten,
naar eigen zeggen omwille van zijn origine, doch brengt geen objectieve elementen aan die
erop zouden kunnen duiden dat hij omwille van deze origine geen toegang zou krijgen tot de
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bescherming in zijn land van herkomst. In alle redelijkheid kon dan ook van verzoeker worden
verwacht dat hij minstens een poging ondernam om deze bescherming in te roepen. Het feit
dat hij dat niet heeft gedaan toont alleszins niet aan dat de autoriteiten in zijn land van
herkomst niet bij machte of onwillig zouden zijn om hem te beschermen.

2.6. Ten slotte stelt de Raad vast dat de omstandigheden waarin verzoeker zijn
asielaanvraag indiende – meer bepaald een half jaar na het meervermelde incident en toen hij
werd opgepakt in het station Brussel-Zuid op het ogenblik dat hij wilde doorreizen naar het
Verenigd Koninkrijk, waar hij naar eigen zeggen vrouw en kind heeft die de Britse nationaliteit
hebben – niet te verzoenen zijn met een dringende nood aan bescherming. Niettegenstaande
begrip zou kunnen worden opgebracht voor verzoekers betrachting om zich zo snel mogelijk
verenigd te zien met zijn gezin in het Verenigd Koninkrijk – daargelaten de vaststelling dat
geen bewijs voorligt van het bestaan van een huwelijk met een Britse en het kind dat daaruit
geboren zou zijn – stelt de Raad vast dat verzoeker, die duidelijk op de hoogte was van de te
volgen procedure om zich bij zijn gezin te vervoegen en zelfs om de Britse nationaliteit te
verkrijgen (gehoorverslag CGVS, administratief dossier stuk 3, p. 4) ervoor heeft gekozen om
de geëigende procedures daartoe niet te volgen, terwijl hij, indien hij zich voorzien van de
juiste documenten – en dus regelmatig – terug op Brits grondgebied zou begeven zich
minstens al zou verzekerd zien van een effectieve al dan niet tijdelijke bescherming door het
feit dat hij legaal het Britse grondgebied kon betreden om dan opnieuw een asielaanvraag in
te dienen op grond van de nieuwe feiten. Verzoeker stelde dat hij in Kroatië geen visum durfde
aan te vragen, omdat hij sinds het incident met de baseballknuppels schrik had, doch dit
argument gaat niet op, nu dit incident, zoals reeds eerder werd gesteld, op geen enkele
manier kan worden toegeschreven aan de Kroatische autoriteiten.

2.7. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een
gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, dan wel
een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet, dat er geen gegevens voorliggen waaruit blijkt dat hij zich redelijkerwijze
niet elders in zijn land van herkomst zou kunnen vestigen en dat hij niet heeft aangetoond dat
hij zich niet zou kunnen beroepen op bescherming in zijn land van herkomst, zodat er
ingevolge respectievelijk de artikelen 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet, artikel 48/3 van de
dezelfde wet, dat verwijst naar artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève, en artikel 48/4
van de voormelde wet van de Vreemdelingenwet geen behoefte is aan internationale
bescherming. Voor zover verzoeker de schending aanvoert van artikel 3 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(E.V.R.M.), wijst de Raad erop dat hij in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in artikel
39/2, §1, van de voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak doet over een
terugleidingsmaatregel en aldus niet vermag artikel 3 van het E.V.R.M. te toetsen (zie R.v.St.,
nr. 173.134, 3 juli 2007). Het reële risico op foltering of onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van herkomst kan in casu worden
onderzocht in het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2, van de
Vreemdelingenwet, doch uit hetgeen voorafgaat volgt reeds dat niet is voldaan aan de criteria
opdat de subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 augustus 2008 door:

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

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 J. GHEYLE. A. WIJNANTS.


