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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.132 van 19 september 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart uit Kosovo afkomstig te zijn, op 10 juni 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 26 mei 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 31 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. MANDELBLAT loco
advocaat J. BOUDRY en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De feiten

Het door verzoekster niet betwiste feitenrelaas, zoals uiteengezet in de bestreden beslissing,
luidt als volgt:
“U werd gehoord op 3 april 2008 van 9.03 uur tot 12.27 uur en op 15 mei 2008 van 9.05 uur tot 12.20 uur
op de zetel van het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een tolk die het Albanees machtig is. Uw
advocaat, Mr. Jean Boudry, was op 3 april 2008 aanwezig.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese afkomstig uit Prizren en bent u Kosovaars
staatsburger. Op 26 januari 1999 vroeg u samen met uw echtgenoot, Ardijan (T.), een eerste keer asiel
aan in België. Op 3 augustus 2000 nam het Commissariaat-generaal hierin een bevestigende beslissing
van weigering van verblijf omdat uw asielaanvraag ongegrond was. Daarop keerde u samen met uw gezin
naar Prizren terug waar jullie in 2000 of 2001 een appartement kochten. In Kosovo werkte uw echtgenoot
niet en dronk hij veel alcohol. U moest dan ook volledig instaan voor het onderhoud van uw gezin.
Daarom werkte u buitenshuis achtereenvolgens in enkele West-Europese ondernemingen, het
restaurant van de KFOR (Kosovo Force) en Bellona, een meubelwinkel. U moest steeds al uw geld aan
uw echtgenoot afgeven. Bovendien mishandelde hij u en uw kinderen zowel fysiek als psychisch. U
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vermoedt dat uw echtgenoot u het leven ook lastig maakte omdat uw grootmoeder van Servische origine
is. Op een dag brak hij uw neus en moest u voor verzorging naar de huisdokter in Prizren. ’s Nachts
gebeurde het dat hij u niet in het appartement liet overnachten. U wendde zich een aantal keer tot de
politie van Prizren maar u werd er nooit geholpen. Daarom vermoedt u dat uw echtgenoot connecties
heeft, temeer daar zijn familie ook redelijk  bekend en machtig is in de streek . U kon overigens geen
medische attesten bij de politie neerleggen omdat uw schoonmoeder ze vernietigde zodat u de
mishandelingen niet kon bewijzen. In 2003 liet u zich door de hulporganisatie One-to-One bijstaan die u
psychologische hulp verleende. U keerde er nadien nog enkele keren terug. Dankzij deze organisatie
kwam u tevens in contact met een Noorse organisatie die u een advocate toewees. Zij probeerde
tevergeefs de scheiding aan te vragen. In 2006 werd uw echtgenoot veroordeeld tot één jaar
gevangenisstraf in een zaak van geweldpleging tegen enkele politieagenten. Hij slaagde er echter in zijn
straf te ontlopen. Nogmaals werd uw vermoeden dat hij connecties had bevestigd. In 2007 startte u een
psychotherapeutische behandeling in Prizren. Om zich toch tegen uw echtgenoot te beschermen ging u
soms tijdelijk  bij uw zus in Prizren of uw moeder in Prishtinë wonen. U huurde ook tijdelijk  een
appartement in Prizren en in Prishtinë. In november 2007 trok u definitief bij uw moeder in. Waar u ook
naartoe trok, u, uw kinderen en uw familieleden werden overal door uw gewelddadige echtgenoot
bedreigd. Ook bij de politie van Prishtinë legde u tevergeefs tegen hem een klacht neer. Daar de
bedreigingen van uw echtgenoot ook voor uw familie ondraaglijk  werden, besloot u uiteindelijk  opnieuw
naar België uit te wijken. Op 25 januari 2008 diende u uw tweede asielaanvraag in België in. U verklaarde
niet naar Kosovo terug te kunnen keren omdat uw echtgenoot u zou willen vermoorden. Ondertussen
ondernam u met een nieuwe advocaat een tweede poging om de echtscheidingsprocedure op te starten.
U gaf een volmacht aan die advocaat om u te vertegenwoordigen. Deze volmacht werd onder invloed van
de connecties van uw echtgenoot door de rechter die uw scheidingsaanvraag in Kosovo behandelt als
vals beschouwd. U verklaarde nog vernomen te hebben dat uw echtgenoot intussen jullie appartement
verkocht heeft en naar België gekomen is om u te zoeken. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas
legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw identiteitskaart van UNMIK (tijdelijke
VN-administratie in Kosovo) uitgereikt op 25 juni 2001 in Prishtinë, uw geboorteakte uitgereikt op 7 april
2008 te Prizren, uw huwelijksakte uitgereikt op 7 april 2008 te Prizren, de geboorteaktes van uw zoon
(uitgereikt op 7 april 2008 te Prishtinë) en uw dochter (uitgereikt op 7 april 2008 te Prizren), de
geboorteaktes van uw moeder (uitgereikt op 1 april 2008 te Gjakovë) en uw grootmoeder (uitgereikt op
27 maart 2007 te Mokrin, Servië), de convocatie van de Gemeentelijke Rechtbank van Prizren waarbij
uw echtgenoot opgeroepen werd om zijn gevangenisstraf uit te zitten (d.d. 10 februari 2006), twee
attesten van een psycholoog uit Prizren waaruit blijk t dat u lijdt aan PTSD
(post-traumatic stress disorder) en hiervoor in Kosovo behandeld werd (d.d. 28 september 2007 en 3
oktober 2008 (sic)), een attest van de hulporganisatie One-to-One Kosova (d.d. 28 september 2007)
waaruit blijk t dat u van juni tot september 2003 een psychosociale behandeling onderging, een
document waarmee u de echtscheiding van uw echtgenoot aanvraagt bij de arrondissementsrechtbank
van Prishtinë, een volmacht waarbij u aan uw advocaat in Prizren de toestemming geeft u te
vertegenwoordigen in het kader van uw echtscheidingsprocedure, een aantal schoolattesten van uw
kinderen (d.d. 26 juni 2007), een aantal betalingsbewijzen (d.d. 26 juni 2007, 14 augustus 2007, 31
augustus 2007 en 28 september 2007) en een visitekaartje van de firma Bellona waar u de laatste jaren
werkte.”

2. De gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster verwijst naar het feitenrelaas zoals hiervoren uiteengezet en roept in een
enig middel de schending in van “de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in
artikel 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (lees:
Vreemdelingenwet) en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen” Verzoekster stelt dat de specifieke
motiveringsverplichting vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet tot doel heeft betrokkene
een zodanig inzicht te geven in de motieven van de beslissing dat hij in staat is te weten of
het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem
verschaft. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 werden geschonden aangezien het
minimaliseren van de feiten geen afdoende motivering is om de status van vluchteling te
weigeren aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van de Conventie van Genève.
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2.2. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd :

“Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratieve dossier stel
ik vast dat ik u noch de status van vluchteling noch het subsidiair beschermingsstatuut kan toekennen.
Er dient te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde problemen geen verband houden met 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. Evenmin heeft u aannemelijk  kunnen maken
dat u in geval van een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst een dergelijke vrees voor
vervolging zou dienen te koesteren noch dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u bij
een terugkeer naar Kosovo een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in
de definitie van subsidiaire bescherming.
Vooreerst kan er op gewezen worden dat u uitsluitend motieven van interpersoonlijke en
privaatrechtelijke (gemeenrechtelijke) aard aanhaalde als reden om in België asiel te vragen. Zo
verklaarde u dat u en uw kinderen problemen hadden met uw echtgenoot en dat jullie het slachtoffer
waren van zijn gewelddadig gedrag ten gevolge van alcoholmisbruik (CGVS 2e AA tweede gehoor, p.5,
9). Over het feit dat uw echtgenoot u het leven misschien ook zuur maakte omdat uw grootmoeder van
Servische origine is, kon u slechts vermoedens uiten (CGVS 2e AA eerste gehoor, p.7). Bovendien
blijk t uit uw gehoor op het Commissariaat-generaal nergens dat andere mensen u bedreigden. U had
uitsluitend problemen met uw echtgenoot en zijn moeder (CGVS 2e AA eerste gehoor, p.6-7). U bracht
voorts geen elementen aan dat u zich omwille van etnische, religieuze, politieke en / of andere motieven
voorzien in de Vluchtelingenconventie of omwille van de redenen bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming, niet elders in Kosovo zou kunnen vestigen om de problemen met uw echtgenoot te
ontlopen. Aanvankelijk  verklaarde u weliswaar dat uw echtgenoot overal in Kosovo connecties had en
dat u al meerdere malen geprobeerd had om bij uw zus en uw moeder te wonen en zo de problemen met
uw echtgenoot te vermijden. Toen u erop gewezen werd dat hij wel de adressen van uw familieleden
kende, maar dat hij toch niet iedereen in Kosovo kon kennen, gaf u toe dat het feit dat u elders in
Kosovo geen werk kon vinden de enige reden was waarom u zich niet elders kon vestigen (CGVS 2e AA
tweede gehoor, p.12). Deze verklaring houdt echter geen verband met een van de criteria van de
Vluchtelingenconventie of de criteria bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
Daarnaast blijk t uit niets de betrokkenheid van de/een lokale of andere overheid bij de door u
uiteengezette mishandelingen door uw echtgenoot en blijk t geenszins dat u door de Kosovaarse
autoriteiten bescherming ontzegd werd omwille van de motieven voorzien in de Vluchtelingenconventie of
de definitie van subsidiaire bescherming. U verklaarde in dit verband dat u een aantal keer in Prizren
naar de politie ging en dat u ook in Prishtinë bij de politie k lacht indiende. Uit het feit dat er nooit iets
met uw klacht gebeurde en dat uw echtgenoot ondanks een veroordeling wegens geweldpleging
tegenover politieagenten niet naar de gevangenis moest, leidde u af dat uw echtgenoot wel mensen
moest kennen die hem beschermden (CGVS 2e AA eerste gehoor, p.6-7, p.12; tweede gehoor, p.13).
Betreffende deze verklaringen dient er evenwel opgemerkt te worden dat het bevreemdend is dat, hoewel
u naar eigen zeggen regelmatig k lacht indiende, u noch de juiste naam van de Kosovaarse politiedienst
– volgens u was het Forza e Sugurisë Kosovës – noch haar afkorting kon geven. Voorts berust het feit
dat de politie omwille van eventuele connecties van uw echtgenoot niets deed met uw klachten –
waarvan u overigens geen enkel materieel bewijs kon neerleggen – volledig op uw veronderstelling en
overtuiging en kon u deze stelling op geen enkele manier objectief funderen. U kon zelfs geen enkele
naam geven van een eventuele connectie van uw echtgenoot en u verklaarde overigens zelf geen
concrete aanwijzingen of verklaringen te hebben waarom uw echtgenoot zo vrij kan beschikken. Uw
hypothese wordt nog verder ondermijnd door het feit dat uw echtgenoot effectief voor geweldpleging
veroordeeld werd en opgeroepen werd om zijn gevangenisstraf uit te zitten. Dit feit op zich wijst op een
bereidheid van de autoriteiten om actie tegen uw echtgenoot te ondernemen (CGVS 2e AA eerste
gehoor, p.8-9, p.14; tweede gehoor, p.4-5). Het geheel van bovenstaande bevindingen zet dan ook de
geloofwaardigheid van uw stelling dat de Kosovaarse politie niets met uw klachten deed omwille van de
connecties van uw echtgenoot ernstig op de helling.
Ten slotte blijk t uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal en toegevoegd aan uw
administratief dossier dat de KPS (Shërbimi Policor i Kosovës of Kosovo Police Service) wel degelijk
voor bescherming kan en wil zorgen voor diegenen die vervolging vrezen. Binnen elke politiepost is er
immers een speciale eenheid die zich uitsluitend met geweldzaken binnen de familie bezighoudt.
Meestal bestaat zo’n eenheid uit een mannelijke en een vrouwelijke politieofficier die speciaal getraind
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zijn om dergelijke zaken te behandelen. Daarbij dient bijkomend opgemerkt te worden dat de
KPS-politie over het algemeen haar taken op een professionele en competente manier uitvoert, in het
bijzonder in gebieden met een etnisch Albanese meerderheid, zoals ook in de regio van waar u
afkomstig bent het geval is. Verder blijk t uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat de
positie van vrouwen in Kosovo de laatste jaren is verbeterd. Vrouwen beschikken immers over dezelfde
rechten als mannen en discriminatie of onderscheid op grond van geslacht is wettelijk  verboden. De
maatschappelijke positie van vrouwen wordt eveneens bevorderd door de Gender Equality Law. UNMIK
heeft een bureau opgericht dat zich louter bezighoudt met de coördinatie van onderwerpen op het gebied
van de maatschappelijke positie van vrouwen. Dit bureau heeft vier prioriteiten die betrekking hebben op
een verbetering van de positie van de vrouw, namelijk  onderwijs, wetenschap en cultuur,
gezondheidszorg, geweld tegen vrouwen en vrouwenrechten en – beweging. Tot slot dient er opgemerkt
te worden dat er in Kosovo diverse organisaties werken rond de problematiek van huiselijk  geweld en dat
er vijf grote en talrijke k leinere vluchthuizen voor slachtoffers van huiselijk  geweld zijn. Hiervan zijn de
adressen enkel door de politie gekend. Alle opvanghuizen worden geleid door lokale of internationale
NGO’s.
De door u in het kader van uw tweede asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande
beslissing niet wijzigen. De kopie van uw UNMIK-identiteitskaart, uw eigen geboorteakte en de
geboorteaktes van uw familieleden en uw huwelijksakte bevestigen uw eigen identiteit en die van uw
familieleden. Hieraan wordt door mij in deze beslissing niet getwijfeld. De convocatie waarbij uw
echtgenoot opgeroepen wordt om zijn straf uit te zitten bevestigt uw verklaring dat hij veroordeeld werd,
maar doet geen afbreuk aan de bovenstaande vaststelling dat u uw stelling dat hij via zijn connecties vrij
kon beschikken niet aannemelijk  heeft kunnen maken. De Kosovaarse medische attesten en het attest
van de hulporganisatie One-to-One bevestigen dat u psychologische hulp voor uw problemen zocht in
Kosovo, maar ook deze documenten doen geen afbreuk aan de bovenstaande bevinding dat er in
Kosovo daadwerkelijk  beschermingsmechanismen aanwezig zijn en dat u niet aannemelijk  kon maken
dat u om redenen uit de Vluchtelingenconventie of de definitie van subsidiaire bescherming geen of
onafdoende bescherming van de Kosovaarse autoriteiten kon/kan inroepen. De documenten in verband
met uw echtscheidingsprocedure bevestigen uw wil om van uw echtgenoot te scheiden. Hieraan wordt
door mij niet getwijfeld. Deze documenten tonen echter geenszins aan dat uw echtgenoot erin slaagde
dankzij zijn connecties de procedure te vertragen of stop te zetten. Ten slotte tonen de schoolattesten,
de Kosovaarse betalingsbewijzen en het visitekaartje aan dat u recent nog in Kosovo aanwezig was. Dit
wordt door mij evenmin in twijfel getrokken.”

2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de
voormelde wet van 15 december 1980 en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Verzoekster kan worden bijgetreden waar
zij stelt dat deze formele motiveringsplicht tot doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in
de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich
tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (R.v.St., nr.
167.408, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.852, 15 februari 2007). De motieven van de
bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen zodat de
verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft
de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte
beschikt. Verzoekster maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in
staat stelt te begrijpen op welke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen
derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele
motiveringsplicht.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoekster zich beperkt tot de bewering dat de
motiveringsplicht geschonden werd “aangezien het minimaliseren van de feiten geen
afdoende motivering is om de status van vluchteling te weigeren aan een persoon die voldoet
aan de voorwaarden van de Conventie van Genève”, zonder meer. Deze “grief” is geenszins
van aard om de hierboven geciteerde motivering in een ander daglicht te stellen. Verzoekster
geeft niet aan op elke wijze de feiten zouden zijn geminimaliseerd en laat de concrete
motieven van de bestreden beslissing ongemoeid, zodat deze als niet betwist en vaststaand
worden beschouwd. Het enig middel kan niet worden aangenomen. Verzoekster heeft
derhalve niet aannemelijk gemaakt dat, in weerwil van de redengeving in de aangevochten
beslissing, een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de
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Vreemdelingenwet, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van
artikel 48/4 van dezelfde wet met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, in haren
hoofde kan worden aangenomen.

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 19 september 2008 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN. A. WIJNANTS.


