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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.343 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 9
augustus 2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 24 juli 2006.

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 verzoekschrift tot voortzetting van het geding ingediend op 7 maart 2007 met
toepassing van artikel 235, §3 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de
Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL,
loco advocaat L. VERHEYEN in opvolging van T. D’ESPALLIER, en van attaché L.
DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De rechtspleging

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve
dus evenmin het voordeel van de kosteloze rechtspleging kan toekennen. Het verzoek
daartoe van de verzoekende partij wordt om die reden verworpen.

2. De feiten

Het door verzoeker niet betwiste feitenrelaas, zoals uiteengezet in de bestreden beslissing,
luidt als volgt:
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“U bent een etnische zigeuner van gemengd Hongaars – Roemeense origine en bent afkomstig uit
Darda (gemeente Beli Manastir, Kroatië, behoorde tijdens de oorlog tot de Republika Srpska Krajina,
meerbepaald tot Oost-Slavonië). U bent van mening niet langer de Kroatische nationaliteit te bezitten. U
was gehuwd met Radojka (M.), maar u scheidde van haar op 25/2/1986.
Tijdens de oorlog in Kroatië, vielen Serviërs uw woning binnen en werd u gedwongen met hen mee te
vechten, zoniet zou u gedood worden. Drieëneenhalf jaar (van 1990 tot 1993) maakte u deel uit van het
Servische leger dat de etnische Kroaten uit uw regio verjoeg. In 1993 werd u gedwongen ingelijfd bij de
Servische politie. U moest huiszoekingen uitvoeren bij etnische Kroaten thuis in Darda op zoek naar
wapens. U werkte bij de Servische politie van 1993 tot 1996. Uw samenwerking met de Serviërs tijdens
de oorlog in Kroatië werd u door de etnische Kroaten, waaronder uw buren, nooit vergeven. Zo werd u
geslagen door een Kroatische buurman, Ivica (F.). Zijn zoon, Mario, bedreigde u toen zelfs met een
revolver. U stapte toen naar de politie, maar daar werd u alle hulp geweigerd. De reden hiervoor is dat
Josip (S.) bij de politie werkte. Josip is de broer van Slavko (S.), een andere Kroatische buurman van u.
Begin 1998 dienden deze Slavko (S.) en nog een andere Kroatische buurman, Dragutin (M.), een klacht
tegen u in bij de rechtbank. Zij beschuldigden u ervan tijdens de oorlog hun woningen leeg te hebben
geplunderd en eisten daarvoor een financiële vergoeding. Deze beschuldigingen zijn volgens u volledig
uit de lucht gegrepen. U bent van mening dat de politieke partijen in Kroatië geld geven aan de buren
van zigeuners om valse k lachten tegen hen neer te leggen om de zigeuners op die manier weg te
pesten. U stapte naar de blauwhelmen (UNTAES) voor hulp maar daar kreeg u te horen dat zij u niet de
hele tijd konden beschermen. U wijt dit aan het feit dat de dochter van Slavko (S.) met hen
samenwerkte. In 1998 besloot u Kroatië dan ook te verlaten en vertrok u naar Groot-Brittannië, waar u
een asielaanvraag indiende. Ergens in november 2003 werd u vanuit Groot-Brittannië gerepatrieerd naar
Kroatië. Van Zagreb keerde u nog dezelfde dag terug naar Darda. U ging er bij uw buurman Mito k ijken
hoe de situatie in Darda was. Mito gaf u de raad naar Servië te gaan omdat u anders vermoord zou
worden. U bleef slechts twee tot drie dagen in Darda. In die twee tot drie dagen werd u opnieuw geslagen
en uitgescholden door Ivica (F.). U slaagde erin weg te lopen en vroeg Mito om hulp. Vervolgens ging u
naar een dokter, maar die weigerde u te helpen omdat u geen geld had. U kreeg ook geen medisch
attest omdat u tijdens de oorlog aan de zijde van de Serviërs stond. U deed geen beroep op de politie
omdat zoiets de situatie alleen maar erger zou maken. Hierna verliet u Darda en trok u naar Backi
Monostor (Servië) waar u bij verschillende vrienden verbleef. U keerde nog een paar keer terug naar
Darda om te gaan kijken of u er intussen opnieuw kon gaan wonen en, ergens in de lente van 2004, om
er nieuwe identiteitsdocumenten (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart) aan te vragen bij de SUP (politie)
van Beli Manastir omdat uw oude niet meer geldig waren. Uw oude documenten werden door de politie in
beslag genomen, maar u kreeg geen nieuwe. U denkt dat u geen nieuwe documenten kreeg omdat
Josip (S.) er bij de politie werkte. Omdat u geen nieuwe identiteitsdocumenten kreeg, bent u ook van
mening dat u niet langer het Kroatisch staatsburgerschap bezit. In juni 2004 werd u ook geslagen door
de politie die u zei weg te gaan. Tevens ging u naar het kadaster om de eigendomspapieren van uw
woning te halen zodat u uw woning zou kunnen verkopen en u zich elders zou kunnen vestigen. U
ontving echter een uittreksel uit het kadaster waaruit bleek dat u uw woning niet kon verkopen. Dit heeft
nog steeds te maken met de eerder vermelde klachten van uw buren. Toen u nog af en toe uit Servië
terugkeerde naar Darda, zag u Slavko (S.) terug. Hij schold u uit en bedreigde u met de dood. Ook Ivica
(F.) bleef u uitschelden en bedreigen telkens hij u op straat zag. De politie kon daar niets tegen doen,
want uw buren en de politie spelen allen onder één hoedje. Ongeveer vijftien dagen voor uw vertrek naar
België werd u een laatste keer geslagen door Ivica. U besloot Kroatië opnieuw te verlaten en kwam naar
België, waar u aankwam op 17/9/2004 en asiel aanvroeg op 20/9/2004.
Ter ondersteuning van uw identiteit en uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw originele
identiteitskaart van de Republiek Srpska Krajina uitgereikt op 23/3/1993 door de gemeente Beli
Manastir; een huwelijksakte uitgereikt op 21/8/1987 door de gemeente Beli Manastir met vermelding van
uw echtscheiding op 25/2/1986; een pasfoto waarop u een blauw hemd draagt en waarmee u wenst aan
te tonen dat u bij de Servische politie diende; uw Brits rijbewijs en registratiebewijs van uw voertuig; een
Britse detentiekaart; enkele foto’s van uzelf in Groot-Brittannië; een certificaat van domiciliëring of
verblijf in Backi Monostor (Servië) waarover u verklaart dat het een vluchtelingendocument is; de
klachten die Slavko (S.) en Dragutin (M.) tegen u hebben ingediend op respectievelijk  8/1/1998 en
18/2/1998 bij de Gemeenterechtbank van Beli Manastir en waarin zij een schadevergoeding eisen voor
de goederen die u uit hun woning zou hebben gestolen tijdens de oorlog in Kroatië; een uittreksel uit het
kadaster van Darda uitgereikt op 20/11/2003 te Beli Manastir dat bevestigt dat u uw woning in Darda ten
gevolge van de voorgaande klachten niet mag verkopen; een oproepingsbrief van de politie van Beli
Manastir d.d. 7/6/2004 om uw rijbewijs in te gaan leveren waarmee u wenst aan te tonen dat uw oude
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identiteitsdocumenten na uw repatriëring in beslag genomen werden door de politie en dat u vervolgens
geen nieuwe kreeg; diverse medische documenten van het Middelheim Ziekenhuis in Antwerpen en van
de Universitaire Ziekenhuizen Leuven met betrekking tot uw hartproblemen.”

3. De ontvankelijkheid van het beroep.

3.1.  Verweerder werpt een exceptie op van onontvankelijkheid van het beroep. Hij stelt dat
gezien verzoeker tijdens zijn asielprocedure nergens melding maakte van zijn asielaanvraag
in Duitsland in 1998, hij intentioneel poogde de Belgische autoriteiten te misleiden en aldus
het vereiste rechtmatige belang ontbeert zodat hij ingevolge het algemene rechtsbeginsel
fraus omnia corrumpit niet langer rechtsgeldig beroep kan aantekenen.

3.2.  De Raad stelt vast dat verzoeker op 4 oktober 2004, bij het eerste gehoor in zijn
procedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde in 1994 asiel te hebben aangevraagd
in Duitsland (stuk 33 van het administratief dossier, p. 6). Hoewel uit de informatie van het
administratief dossier blijkt dat deze aanvraag in 1998 geschiedde, en hierna zal blijken dat de
inconsistente verklaringen van verzoeker met betrekking tot deze asielaanvraag,
samengenomen met de andere in de bestreden beslissingen afbreuk doen aan zijn
geloofwaardigheid als persoon, kan bezwaarlijk worden volgehouden dat verzoeker een
eerdere asielaanvraag in Duitsland verzweeg, temeer nu blijkt dat het gaat om een enige
aanvraag in Duitsland. De exceptie kan derhalve niet worden aangenomen.

4. De gegrondheid van het beroep

4.1.  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 niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen 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).

4.2.  De bestreden beslissing steunt op volgende motieven:

“Niettegenstaande ik aanvankelijk  een beslissing tot verder onderzoek heb genomen, stel ik  vast dat ik
u de status van vluchteling niet kan toekennen.
Na nader onderzoek van de door u afgelegde opeenvolgende verklaringen en van alle elementen
aanwezig in uw administratieve dossier stel ik  immers vast dat het niet langer mogelijk  is om een
objectief beeld te vormen met betrekking tot uw persoon, uw doen en laten in het verleden en de
redenen die u ertoe hebben aangezet om uw land van herkomst te verlaten en hier een asielaanvraag in
te dienen.
Vooreerst blijk t uit informatie waarover Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een bijlage in het
administratieve dossier werd gevoegd, dat u, nog voor uw aankomst en asielaanvraag in Groot-Brittannië,
op 22/12/1997 in Duitsland aankwam en daar op 7/1/1998 een asielaanvraag indiende. In de loop van uw
asielprocedure in België maakte u echter nooit melding van deze asielaanvraag in Duitsland in 1998 en
beweerde u steeds rechtstreeks van Darda (Kroatië) naar Groot-Brittannië te zijn gereisd in 1998. Op de
Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u aanvankelijk  wel eens asiel te hebben gevraagd in Duitsland,
maar dat zou in 1994 geweest zijn (DVZ-gehoorverslag vraag 16). Op het Commissariaat-generaal had u
het uitsluitend over uw asielaanvraag in Groot-Brittannië, maar repte u met geen woord over een
asielaanvraag in Duitsland en ontkende u zelfs expliciet ooit elders nog een andere asielaanvraag te
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hebben ingediend. Over Duitsland voegde u toe dat u daar in 1993 wel eens op bezoek bent gegaan bij
iemand, maar u had het niet over een asielaanvraag (CGVS-gehoorverslag DB I p.4, TG I p.7, TG II
p.2-4). U verklaarde hetzelfde in uw vragenlijst d.d. 1/8/2005. Bij confrontatie tijdens het gehoor ten
gronde met de informatie van de Duitse asielinstanties, herhaalde u dat u wel eens in Duitsland bent
geweest, maar dat dat nog tijdens de oorlog was, in 1993, en dat u toen gewoon op bezoek uitgenodigd
was bij iemand. U bleef hardnekkig ontkennen in 1998 asiel te hebben gevraagd in Duitsland, zelfs toen
u kopieën getoond werden van enkele identiteitsdocumenten, waaronder uw Kroatisch paspoort en
legerboekje, die u bij uw aanvraag in Duitsland kennelijk  had neergelegd. Na overleg met uw raadsvrouw
stelde u plots toch wel asiel te hebben gevraagd in Duitsland, maar niet in 1998, wel in 1993
(CGVS-gehoorverslag TG II p.3-4). U heeft aldus op intentionele wijze gepoogd de Belgische autoriteiten
te misleiden.
Voorts stel ik  op basis van alle gegevens in het administratieve dossier vast dat u ernstige tegenstrijdige
en inconsistente verklaringen hebt afgelegd betreffende uw gezinssituatie en familiale situatie
(echtgenote, k inderen, broers, zussen).
Met betrekking tot uw (ex-)echtgenote, Radojka (M.), van wie u in 1986 scheidde - zoals ook uit uw
huwelijksakte blijk t -, verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij in 1992 sneuvelde
(DVZ-gehoorverslag vraag 13). Tijdens het gehoor in dringend beroep verklaarde u dat u officieel van
haar scheidde in 1986, maar dat jullie na de echtscheiding toch bleven samenwonen. U had de
echtscheiding enkel aangevraagd om sociale bijdragen voor de kinderen te verkrijgen. U voegde toe dat
uw ex-echtgenote overleed in 1993 (CGVS-gehoorverslag DB I p.3, p.5; DB II p.30). Tijdens het eerste
deel van het gehoor ten gronde herhaalde u dat uw echtgenote in 1993 omkwam door een bom
(CGVS-gehoorverslag TG I p.10). Tijdens het tweede deel van het gehoor ten gronde echter beweerde u
na de echtscheiding (in 1986) geen contact meer te hebben gehad met uw ex-echtgenote, maar dat zij
wel nog steeds in leven is (CGVS-gehoorverslag TG II p.2-3). Bij confrontatie met uw eerdere
verklaringen dat zij al lang zou zijn overleden, repliceerde u ‘dat u haar als dood beschouwde omdat u
niet meer met haar sprak’ (CGVS-gehoorverslag TG II p.3), wat hoegenaamd niet als een afdoende
verklaring kan worden beschouwd. Bovendien blijk t uit de informatie die het Commissariaat-generaal
ontving van zowel de Duitse als de Britse asielinstanties (zie bijlagen in administratieve dossier) dat uw
(ex-) echtgenote eveneens in Duitsland en Groot-Brittannië aanwezig was toen uw asielprocedures er
lopende waren. Hetzelfde geldt voor uw jongste zoon, over wie u zowel op de Dienst
Vreemdelingenzaken als het Commissariaat-generaal (in dringend beroep en in ten gronde) verklaarde
dat hij steeds in Kroatië zou zijn gebleven en dat hij, in tegenstelling tot uw twee andere zonen, nooit in
Groot-Brittannië zou zijn geweest (DVZ-gehoorverslag vraag 14, CGVS-gehoorverslag DB I p.3, DB II
p.8, TG II p.2). Uit de informatie van de Duitse en Britse asielinstanties en de verklaringen die u daar
heeft afgelegd, kan immers geconcludeerd worden dat alle drie uw kinderen - dus ook uw jongste zoon –
net als u in Duitsland en later in Groot-Brittannië waren. Ook dit bleef u evenwel bij confrontatie
ontkennen (CGVS-gehoorverslag TG II p.4).
Wat broers en zussen betreft, wijzigde u uw verklaringen ook steeds weer. Op de Dienst
Vreemdelingenzaken had u het over één broer, Bogoljub, die in 1996 gesneuveld zou zijn, en over drie
zussen (Jelena, Marija, Dusanka) die allen in Servië zouden verblijven (DVZ-gehoorverslag vraag 32).
Tijdens het gehoor in dringend beroep verklaarde u vier broers (Bogoljub, Misho, Iovica, Franjo) en drie
zussen (Jelena, Marija, Dusanka) te hebben, maar zij zouden allemaal overleden zijn
(CGVS-gehoorverslag DB I p.2). Tijdens het gehoor ten gronde daarentegen beweerde u dat u geen
broers of zussen heeft, dat u er ook nooit heeft gehad en dat u voor zover u weet enig k ind bent. U
voegde nog toe ‘dat uw moeder misschien ooit nog elders bevallen is toen u nog klein was, maar dat u
dat niet echt weet’ (CGVS-gehoorverslag TG I p.9). Bij confrontatie met uw verklaringen op de Dienst
Vreemdelingenzaken en in dringend beroep ontkende u toen te hebben verklaard dat u broers en
zussen had, beweerde u dat de tolk u toen misschien verkeerd begrepen had en dat het misschien over
neven of nichten ging die gestorven zijn in de oorlog. Geconfronteerd met enkele van de namen die u bij
eerdere gehoren had opgegeven als de namen van broers en zussen, verklaarde u ‘geen idee te hebben
van wie die personen zijn’. Kort erna beweerde u dat het ‘om personen uit uw familie ging die zijn
omgekomen door bommen en granaten die geëxplodeerd zijn in hun huizen’ (CGVS-gehoorverslag TG I
p.9-10). Toen u tijdens het tweede deel van het gehoor ten gronde nogmaals naar (eventuele) broers en
zussen werd gevraagd, beweerde u plots wel weer broers en zussen te hebben gehad, maar dat ‘u nu
niemand meer heeft’. U verklaarde niet te weten hoeveel broers en zussen u eigenlijk  heeft / had omdat
uw ouders scheidden, beiden hertrouwden en daarna nog andere k inderen kregen. U had het expliciet
over één zus, Marija, die in Apatin (Servië) zou hebben gewoond, maar die vorig jaar zou zijn overleden
(CGVS-gehoorverslag TG II p.3). Uit de gegevens van uw Duitse asieldossier blijk t u het overigens in
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Duitsland ook over drie zussen en een broer te hebben gehad. Eén zus en de broer zouden volgens uw
toenmalige verklaringen (1998) zelfs ook in Darda wonen, de twee andere zussen in Apatin (nabij
Sombor, Servië). U voegde er toen nog aan toe dat u zelfs bij uw zussen in Apatin had verbleven.
Verder dient te worden benadrukt dat uw opeenvolgende verklaringen met betrekking tot een aantal
kernaspecten van uw asielrelaas al evenmin eensluidend zijn.
Over uw verblijfplaats na uw repatriëring uit Groot-Brittannië, verklaarde u op de Dienst
Vreemdelingenzaken dat u van juli 2004 tot 14 september 2004 bij een vriend, Rajko, in Novo Naselje in
Backi Monostor (Servië) zou hebben verbleven (DVZ-gehoorverslag vraag 27). In dringend beroep
maakte u duidelijk  dat u wat heen en weer pendelde tussen Kroatië en Servië en dat u in Servië bij
verscheidene vrienden in Backi Monostor verbleef. U had het over Shamdan (L.) en Josip (P.), maar u
noemde geen Rajko (CGVS-gehoorverslag DB I p.6-7). Ook tijdens het gehoor ten gronde stelde u heen
en weer te hebben gependeld tussen Kroatië en verscheidene vrienden in Backi
Monostor in Servië. Gevraagd of de naam ‘Rajko’ u iets zei, antwoordde u ontkennend en stelde u dat
‘het misschien de persoon was die u hielp naar België te komen’. Bij confrontatie met uw verklaringen op
de Dienst Vreemdelingenzaken, herhaalde u dat u steeds van woonplaats veranderde en bij
verschillende personen verbleef die familie en goede vrienden zijn. Wanneer u vervolgens naar namen
van die personen werd gevraagd, antwoordde u ontwijkend dat u ‘de wijk niet zo goed kende’ en dat u
‘een nacht hier en een nacht daar bleef slapen en die mensen niet tot last wou zijn’
(CGVS-gehoorverslag TG I p.13, p.15). Deze uitleg biedt echter geen verklaring waarom u de naam
Rajko niet zou herkennen, temeer daar u volgens uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken
langere tijd bij die persoon zou hebben verbleven. De geloofwaardigheid van uw beweerde verblijfplaats
na uw repatriëring komt verder op de helling te staan door het attest dat u neerlegde met vermelding van
‘Sumska 12’ als adres. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat slechts weinig authenticiteit aan het
attest kan worden toegekend doordat de oorspronkelijke naam duidelijk  met tippex werd verwijderd,
waarna uw naam werd aangebracht. U kon hierover geen uitleg geven en slechts zeggen dat ‘u het
document op die manier ontvangen heeft’. Bovendien verklaarde u dat het een ‘vluchtelingendocument’
zou zijn dat u in een vluchtelingencentrum ging halen terwijl dit nergens uit het attest zelf blijk t. Het
document vermeldt dat het een ‘attest van verblijf – domicilie – wijziging van domicilie’ betreft. Tevens is
het opmerkelijk  dat u zich niet meer zou herinneren wie op het adres Sumska 12 woonde, terwijl u zich
toch op het adres van die persoon zou hebben laten registreren. (CGVS-gehoorverslag TG I p.13-15).
In verband met de door u aangehaalde problemen met uw Kroatische buren kunnen eveneens een
aantal inconsistenties worden aangestipt. Zo verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u na
uw terugkeer uit Groot-Brittannië in mei 2004 door uw buurman Ivica (F.) fysiek zou zijn aangevallen.
Ivica en zijn zoon, Mario, zouden u in mei 2004 hun woning hebben binnengesleurd en Mario zou u toen
met een revolver hebben bedreigd en ermee gedreigd hebben u te doden indien u zou weglopen. U kon
toch ontsnappen en ging op aanraden van uw buurman Mito naar een dokter, maar die weigerde te
helpen (DVZ-gehoorverslag vraag 41). Tijdens het eerste deel van het gehoor in dringend beroep vertelde
u nog dat dit incident met Ivica (F.) in april-mei 2004 het eerste incident was na uw repatriëring uit
Groot-Brittannië (CGVS-gehoorverslag DB I p.15-19). Tijdens het tweede deel van het gehoor in dringend
beroep verklaarde u echter sinds oktober 2003 onmiddellijk  weer problemen te hebben gekregen met
Ivica (F.) en situeerde u het eerdere incident waarbij hij u sloeg kort na uw aankomst in Kroatië in 2003.
U legde uit dat u na uw repatriëring naar Zagreb in oktober 2003 onmiddellijk  naar Darda terugkeerde,
dat u twee tot drie dagen in Darda bleef en dan naar Servië trok. In die twee tot drie dagen zou u
geslagen zijn door Ivica (F.) en ging u vervolgens op aanraden van uw buurman Mito naar een dokter,
maar die weigerde te helpen. U voegde eraan toe dat Ivica (F.) u vroeger, voor de oorlog, al eens had
aangevallen en dat zijn zoon toen – en niet in mei 2004 zoals u op de Dienst Vreemdelingenzaken
verklaarde - een wapen tegen uw hoofd had gebracht (CGVS-gehoorverslag DB II p.25-28, p.35-36). Bij
confrontatie met het verschil tussen uw verklaringen (Dienst Vreemdelingenzaken – gehoor dringend
beroep tweede deel) over het ogenblik waarop u met een wapen zou zijn bedreigd door de zoon van Ivica
(F.), herhaalde u uw laatste verklaring, nl. dat het incident ‘in de oorlog plaatsvond, dat u daarom naar
Groot-Brittannië vertrok en dat u later geen confrontatie meer had met de zoon van Ivica (F.) omdat zijn
zoon daar toen niet meer woonde’ (CGVS-gehoorverslag DB II p.41). Deze uitleg biedt echter geen
afdoende verklaring waarom u het op de Dienst Vreemdelingenzaken dan toch in mei 2004 situeerde.
Bovendien werden uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken u in het Servo-Kroatisch
voorgelezen en heeft u ze voor akkoord ondertekend. Bij confrontatie met het verschil tussen uw
verklaringen over het tijdstip waarop u na uw repatriëring voor het eerst weer problemen zou hebben
gekregen met Ivica (F.), met name ‘in april-mei 2004, dat was het eerste incident’ (gehoor dringend
beroep eerste deel) versus ‘al in de eerste twee-drie dagen dat ik terug in Darda was’ (gehoor dringend
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beroep tweede deel), repliceerde u ‘dat u in mei 2004 in Servië was’ (CGVS-gehoorverslag DB II p.41),
wat opnieuw geen afdoende verklaring biedt voor de vaststelling dat u het incident zowel op de Dienst
Vreemdelingenzaken als tijdens het eerste deel van het gehoor in dringend beroep in (april-)mei 2004
situeerde, temeer daar u tijdens het eerste deel van het gehoor in dringend beroep expliciet werd
gevraagd of er zich voor mei-juni 2004 concrete incidenten hadden voorgedaan na uw repatriëring en u
negatief antwoordde op die vraag (CGVS-gehoorverslag DB I p.17).
Tot slot kan, wat uw bewering betreft niet langer het Kroatisch staatsburgerschap te bezitten, nog
toegevoegd worden dat uw opeenvolgende verklaringen hierover al evenmin eensluidend zijn waardoor
aan deze bewering dan ook geen geloof gehecht kan worden. Zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ-gehoorverslag vraag 6) als tijdens het gehoor in dringend beroep (CGVS-gehoorverslag DB I p.1)
verklaarde u immers wel het Kroatisch staatsburgerschap te hebben. Pas tijdens het gehoor ten gronde
wees u er voor het eerst op dat u niet langer het Kroatisch staatsburgerschap zou bezitten
(CGVS-gehoorverslag TG I p.1, p.4).
Gelet op wat voorafgaat, stel ik  vast dat u in het kader van uw asielprocedure in België onvoldoende
medewerking verleend hebt en dat u een neutrale beoordeling van uw persoon, achtergrond en
asielmotieven bewust onmogelijk  maakte. Volgens het Handbook on Procedures and Criteria for
Determining Refugee Status (UNHCR, Geneva, January 1992) berust er bij de asielaanvrager echter een
verplichting om de waarheid te vertellen en de onderzoeker ten volle bij te staan bij het vaststellen
van de feitelijke omstandigheden van de asielaanvraag in kwestie. Bovendien dient de kandidaat
vluchteling volgens deze bepalingen alle relevante informatie over zichzelf en zijn verleden zo omstandig
mogelijk  naar voren te brengen. U hebt, zoals uit bovenstaande vaststellingen mag blijken, nagelaten
dit te doen.
De door u neergelegde documenten uit Kroatië, Servië en Groot-Brittannië zijn niet van aard om de
bovenstaande appreciatie te doen wijzigen. Aangezien u uw persoonsgegevens en asielmotieven niet op
aannemelijke en coherente wijze hebt uiteengezet, laten deze stukken – die slechts een aantal
deelaspecten van uw asielrelaas betreffen – immers niet toe om alsnog een overtuigend en gepast
oordeel over de ware toedracht van het geheel te vormen. De medische attesten van Belgische
ziekenhuizen bevestigen uw hartproblemen, waar hier niet aan getwijfeld wordt.
Rekening houdend met bovenstaande vaststellingen kan ik niet besluiten dat u uw land van herkomst
verlaten hebt uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève, of dat u
zich alsnog op dergelijke vrees kan beroepen in geval van een terugkeer naar Kroatië.
C. Conclusie
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet voldoet aan de criteria
die werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve van 28 juli 1951) en bijgevolg
niet als Vluchteling kan worden erkend.
Ik vestig de aandacht van de Minister van Binnenlandse zaken op het feit dat u gezondheidsproblemen
aanhaalt, die de mogelijkheid tot terugkeer naar uw land van herkomst in het gedrang zouden brengen.”

4.3.1.  Verzoeker gaat in een eerste middel in op de motieven van de bestreden beslissing.
Hij stelt dat hij aanvankelijk verklaarde een asielaanvraag te hebben ingediend in Duitsland en
later, uit angst, zijn verklaringen te hebben gewijzigd omdat hij ten onrechte van mening was
dat zulks de behandeling van zijn huidige aanvraag negatief zou beïnvloeden. Verzoeker heeft
aldus nooit de Belgische asielinstanties op intentionele wijze trachten te misleiden. Dat
verzoeker tegenstrijdige en inconsistente verklaringen zou hebben afgelegd betreffende zijn
gezinssituatie, familiale situatie en asielrelaas stemt niet met de waarheid overeen, ministens
zijn de beweerde inconsistenties niet van die aard om aan het relaas en de gegronde vrees
voor vervolging te twijfelen. De beweerde inconsistenties, zo betoogt hij, zijn te wijten aan het
feit dat hij drie keer grondig werd verhoord, zodat het voor zich spreekt dat de detailfacetten
van zijn relaas enigszins verschillen. Verder liggen ook het tijdsverloop sedert de
gebeurtenissen, geheugenverlies ten gevolge van zijn hartinfarcten, de traumatiserende
gevolgen van de oorlog en het verlies van zijn familieleden, en vertaalproblemen die
opgedoken zijn tussen hemzelf en de tolk - meer specifiek voor wat betreft de inconsistenties
betreffende familieleden en ex-echtgenote - aan de basis van de tegenstrijdigheden.

4.3.2.  Uit de bewoordingen van het middel leidt de Raad af dat de schending van de
materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd. Deze plicht, de vereiste van deugdelijke
motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing
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van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet
steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter
verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

De Raad stelt vast dat de talrijke inconsistenties in verzoekers relaas, zoals terug te
vinden in de bestreden beslissing, hun weerslag vinden in het administratief dossier.
Verzoeker kan bezwaarlijk worden bijgetreden waar hij stelt dat het gaat om detailfacetten uit
zijn relaas: uit de opsomming van inconsistenties zoals vastgesteld door de verwerende partij
leidt de Raad af dat zij de geloofwaardigheid van verzoeker als persoon volledig ondermijnen.
Deze tegenstrijdigheden hebben niet alleen betrekking op zijn familiale situatie, doch ook op
de kernaspecten van zijn asielrelaas, daarin inbegrepen het al dan niet ingediend hebben van
asielaanvragen elders.

Verzoeker kan zich niet verschuilen achter het tijdsverloop. Immers rust op elke
kandidaat-vluchteling de verplichting om in elke fase van het onderzoek zijn asielrelaas zo
correct en volledig mogelijk weer te geven. De beslissing van een persoon om zijn land te
verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij, los van enig tijdsverloop, bij machte
moet zijn om desbetreffend een volledig en eenduidig verhaal te vertellen. Verzoeker faalt
hierin.

Waar hij voorts betoogt dat vertaalproblemen en misverstanden met de tolk aan de
oorzaak zouden liggen van de vaststellingen in de bestreden beslissing, meer specifiek wat
zijn ex-echtgenote betreft en de samenstelling van familie en gezin, stelt de Raad vast dat
deze vertaalproblemen geenszins blijken uit het administratief dossier: verzoeker kreeg op de
Dienst Vreemdelingenzaken ruimschoots de tijd om zijn relaas uiteen te zetten, en
aanvaardde het gehoorverslag nadat het hem werd voorgelezen in het Servo-Kroatisch,
middels de ondertekening ervan waarmee hij aangaf dat de door hem verstrekte inlichtingen
oprecht waren. Verzoeker toont niet aan dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken dan wel bij
het Commissariaat-generaal enige opmerking of enig voorbehoud zou hebben geformuleerd
met betrekking tot de tolk niettegenstaande hij daartoe tijdens elk van de gehoren in de
gelegenheid werd gebracht.

In zoverre verzoeker geheugenverlies en de traumatiserende gevolgen van de oorlog
als oorzaak bestempelt van de vaststellingen in de bestreden beslissing, stelt de Raad in
eerste instantie vast dat hij gedurende de hele procedure geen enkel attest neerlegt waaruit
blijkt dat hij aan geheugenstoornissen zou lijden (R.v.St., nr. 131.793 van 26 mei 2004). De
door hem voorgebrachte medische attesten - deze die zich reeds in het administratief
dossier bevonden en het recente stuk van 12 augustus 2008 - bevestigen zijn cardiologische
problemen en het feit dat conflicten met andere bewoners in het opvangcentrum hem stress
bezorgen, doch nergens wordt melding gemaakt van enige geheugenstoornis noch van enige
andere toestand die hem zou kunnen verhinderen eenduidige verklaringen af te leggen.
Bovendien bleek verzoeker tijdens de gehoren in staat om zeer gedetailleerde verklaringen en
beschrijvingen af te leggen en slechts wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn
tegenstrijdige verklaringen claimt hij het niet meer te weten. Verzoekers voorgehouden
geheugenverlies, zowel als gevolg van zijn getraumatiseerde geestestoestand, als van zijn
cardiologische problemen, alsook van het tijdsverloop sinds de gebeurtenissen kan niet
weerhouden worden, zo evenmin de door hem opgeworpen vertaalproblemen. De Raad
oordeelt derhalve dat verzoekers argumentatie niet vermag de tegenstrijdigheden uit zijn
relaas, die zijn geloofwaardigheid volledig ondermijnen, te verklaren.

Gelet op hetgeen voorafgaat, en mede gelet op het gegeven dat verzoeker de
pertinente beoordeling van de door hem bijgebrachte stukken, zoals uiteengezet in de
bestreden beslissing, ongemoeid laat, waardoor deze als niet betwist en vaststaand wordt
beschouwd, is de Raad van oordeel dat de verwerende partij op grond van de hierboven
geciteerde motieven genoegzaam tot de conclusie is kunnen komen dat in hoofde van
verzoeker geen gegronde vrees in de vluchtelingenrechtelijke zin in aanmerking kan genomen
worden.

4.4.1. Verzoeker vraagt in een tweede middel de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus, meer bepaald omwille van humanitaire redenen. Hij vestigt de aandacht
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op zijn gezondheidsproblemen, waarvan ook sprake is in de bestreden beslissing en stelt dat
in zijn land van herkomst de medische opvolging en beschikbare middelen ontoereikend zijn,
zodat een eventuele terugkeer verzoekers dood tot gevolg kan hebben. Ook omwille van de
“eerder uiteengezette” oorlogsomstandigheden zal verzoeker opnieuw blootgesteld worden
aan vernederende en onmenselijke behandelingen.

4.4.2.  In zoverre verzoeker zijn vraag voor subsidiaire bescherming op zijn asielrelaas steunt
(cfr. de “eerder uiteengezette oorlogsomstandigheden die de oorzaak vormden van zijn
problemen”), werd hierboven reeds vastgesteld dat dit relaas niet geloofwaardig is, zodat hij
de feiten ervan niet kan aanwenden om een reëel risico loopt op het lijden van ernstige
schade zoals bepaald in 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) aannemelijk te maken. Voorts stelt de Raad vast dat artikel 48/4, § 1, van
de Vreemdelingenwet hij of zij die beroep kan doen op artikel 9ter van dezelfde wet, luidens
hetwelk de in België verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat
deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico
inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate
behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, een machtiging tot verblijf
kan aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde, uitdrukkelijk uitsluit van de subsidiaire
bescherming. Verzoeker brengt geen elementen bij die zouden toelaten hem de subsidiaire
beschermingsstatus toe te kennen.
Het tweede middel is niet gegrond.

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 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.


