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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.509 van 26 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 30 juni 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 13 juni 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 12 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. GAKWAYA, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van attaché F. VEREEKEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Ter zitting vraagt verzoekster uitstel opdat haar beroep samen zou kunnen worden
behandeld met dat van haar ex-echtgenoot.

1.2. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar asielrelaas steunt op
problemen met haar vader ingevolge haar echtscheiding, zodat niet valt in te zien op welke
wijze de beide asieldossiers een verknochtheid zouden vertonen die de Raad ertoe zou
nopen over te gaan tot uitstel van de onderhavige zaak. Ter zitting worden, buiten het feit dat
het twee personen betreft die voorheen in de echt verbonden waren, evenmin afdoende
argumenten bijgebracht om enige samenhang aannemelijk te maken. Het verzoek tot uitstel
wordt derhalve niet ingewilligd.

2.1. De bestreden beslissing, luidt als volgt:
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“U werd op 9 april 2008 van 14u06 tot 16u33 gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal,
bijgestaan door een tolk die het Albanees machtig is. Uw advocaat, meester Jean Gakwaya,
wasgedurende heel het gehoor aanwezig.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese afkomstig uit Kosovo, meer bepaald uit Gjakovë.
Volgens uw verklaringen zou u op 9 juni 2005 gescheiden zijn van uw echtgenoot omdat deze een
buitenechtelijke relatie zou gehad hebben. U hoopte na deze scheiding steun te vinden bij uw vader, bij
wie u ging inwonen. Uw vader zou echter een trauma overgehouden hebben aan de oorlog en zou een
drankprobleem hebben, waardoor van die steun niet veel terecht zou gekomen zijn. Ook beweerde u dat
uw vader uw zoontje Andi nooit graag gezien heeft en dat hij met economische en financiële problemen
kampt. Omwille van de aanhoudende problemen met uw vader en het gebrek aan toekomstperspectief,
u kon nergens anders terecht, zou u besloten hebben te vluchten. Op 15 januari 2008 zou u Kosovo
verlaten hebben en u zou op 17 januari 2008 in België aangekomen zijn. U diende een asielaanvraag in
op 11 februari 2008. Bij een eventuele terugkeer naar Kosovo vreest u uw vader en weet u niet waar te
gaan wonen. U legde de volgende documenten voor: een UNMIK (United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo) identiteitskaart dd. 27 juli 2005, een UNMIK-reisdocument van uzelf en uw zoon
Andi, resp. dd. 13 juli 2005 en 4 augustus 2005, twee UNMIK-geboorteaktes van uzelf dd. 22 mei 2001
en 29 juli 2005, een UNMIK-geboorteakte dd. 8 november 2007 van uw zoon Andi, een
UNMIK-huwelijksakte dd. 5 september 2002, een UNMIK-certificaat van burgerlijke stand dd. 29 juli
2005 en de uitspraak dd. 9 juni 2005 van de rechtbank inzake uw scheiding.
B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u niet hebt aangetoond dat u zich kan beroepen op een gegronde
vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat u een reëel risico loopt op het lijden
van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een
eventuele terugkeer naar uw land van herkomst.
U verklaarde Kosovo te zijn ontvlucht en er niet naar te kunnen terugkeren omdat u problemen had met
uw vader (CGVS-gehoorverslag pp. 5, 7 & 8). Hij zou u niet voldoende steunen na uw scheiding, zou uw
zoon Andi nooit graag gezien hebben en zou economische en financiële problemen hebben
(CGVS-gehoorverslag pp. 5, 7 & 8). Uw vader zou volgens uw verklaringen ook gezegd hebben dat hij u
en uw zoon zou vermoorden als hij jullie zou terugzien (CGVS-gehoorverslag p. 7). Dit zijn echter
problemen van louter interpersoonlijke (tussen privé-personen) en eventueel gemeenrechtelijke
(strafrechtelijke) aard. Daarenboven zijn er in Kosovo voldoende beschermingsmogelijkheden aanwezig.
Bij problemen met uw vader kon/ kan u beroep doen op de in Kosovo aanwezige autoriteiten. Uit
informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en die in bijlage aan het administratief
dossier is toegevoegd, blijk t dat de in Kosovo aanwezige autoriteiten bescherming willen en kunnen
bieden aan diegenen die problemen hebben/ vrezen.
Over uw bewering niet naar Kosovo terug te kunnen omdat u niet de financiële middelen heeft om zich
ergens te vestigen (CGVS-gehoorverslag p. 8) dient te worden gesteld dat economische motieven op
zich niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, noch onder de
definitie van de subsidiaire bescherming.
De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De
UNMIK-documenten kunnen enkel uw afkomst en identiteit aantonen. De uitspraak van de rechtbank
toont aan dat u officieel bent gescheiden en dat het hoederecht over de kinderen aan u werd
toegewezen, maar dit alles werd nergens betwist.
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.”

2.2. Het enig middel luidt als volgt :

“1.- De verzoekende partij had problemen met haar vader :
Ze vreest haar vader. Deze getraumatiseerd is door de oorlog in de regio.
Op 17 februari 2008 roept Kosovo onafhankelijkheid uit. Servië dreigt Kosovo aan te vallen. Vele
mensen zijn bang.
De Adjunct Commissaris weigert zijn beslissing over deze gegevens te motiveren in de zin van artikelen
2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en
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artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
2.- Afwezigheid van de autoriteiten :
In de regio werden vele landen gecreëerd zijn. Sommige mensen zijn hun nationaliteit verdwenen. Ze zijn
staatlozen geworden. De regio is niet stabiele vanaf jaren 1990.
De bestreden beslissing is niet over deze gegevens gemotiveerd in de zin van de artikelen 2 en 3 van de
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van
de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
3.- Toepassing van het artikel 48/4 van de Wet van 15.12.1980 :
Het artikel 48/4 stelt : ‘De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet
voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten
aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van
herkomst of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk  verbleef,
terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet
onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de
uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4 valt’.
De verzoekende partij valt niet onder het artikel 55/4 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied. Enkele groepen zijn niet gecontroleerd door de autoriteiten. Ze vreest foltering of
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in Kosovo of in Servië. Dus moet zij
beschermd worden in de zin van het artikel 48/4 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling”.

2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de
voormelde wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele
motiveringsplicht heeft tot doel 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). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt
dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht.
Verzoekster maakt overigens niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat
stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing
is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel
van de formele motiveringsplicht.

Voor zover verzoekster stelt dat niet afdoende is gemotiveerd in het licht van de
instabiliteit in de regio –met staatlozen tot gevolg- en de onafhankelijkheid van Kosovo, stelt
de Raad vast dat verzoekster nooit heeft verklaard, zelfs nu niet, dat zij staatloos zou zijn
enerzijds, en dat zij niet aantoont, en uit de gegevens van het dossier ook niet kan worden
afgeleid, ooit enige vrees te hebben aangehaald op grond van deze gebeurtenissen. Van een
asielzoekster, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming
van de Belgische autoriteiten vraagt, mag evenwel worden verwacht dat zij alle elementen ter
ondersteuning van haar asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt,
zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land
van herkomst en dit reeds van bij het eerste interview, daar op haar de verplichting rust om
haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvSt., nr. 150.135, 13
oktober 2005). Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeksters raadsman op het einde van het
interview zeer vaag stelde : “We hebben al ongeregeldheden gezien in Kosovo, bij de
grenzen. Gaat dat erger worden? We weten het niet. De NAVO zal alles goed opvolgen” Uit
deze opmerking kan geenszins worden afgeleid dat verzoekster van oordeel was dat zij op
grond van de situatie ter plaatse een gerechtvaardigde vraag had naar internationale
bescherming.

Overigens dient erop te worden gewezen dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht beschikt, zodat ook in het kader
van het onderhavige beroep kan worden geoordeeld of verzoekster, die de bewijslast van
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haar asielaanvraag draagt en die dus in de mate van het mogelijke stukken moet aanbrengen
waaruit kan worden afgeleid dat haar asielaanvraag kan worden ingewilligd, aannemelijk heeft
gemaakt dat zij op grond van de situatie in haar land van herkomst enige vorm van
internationale bescherming behoeft.

De Raad stelt vast dat verzoekster zonder meer stelt dat veel mensen bang zijn voor
eventuele Servische represailles, doch nalaat aan te tonen dat deze gevreesde represailles
zich daadwerkelijk voordoen, en al evenmin, in voorkomend geval, dat en om welke reden ze
ertoe moeten leiden dat in haren hoofde een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging
kan worden aangenomen, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin
van de subsidiaire bescherming. De vrees van verzoekende partij moet immers gegrond zijn,
het risico op het lijden van ernstige schade reëel, hetgeen impliceert dat de vrees of het
gepercipieerde risico niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen
worden geobjectiveerd (R.v.St., nr. 118.506, 22 april 2003).

Bovendien moet elke vraag tot erkenning als vluchteling dan wel tot de toekenning van
de subsidiaire beschermingsstatus moet individueel worden onderzocht, waarbij de
aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een gegronde vrees
heeft voor persoonlijke vervolging, dan wel een persoonlijk risico op ernstige schade loopt.

Voor zover verzoekster stelt te vrezen voor een onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing in Kosovo of in Servië, zonder meer, om daarmee haar nood aan
subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, stelt de Raad vast dat zij geen concrete
elementen heeft aangevoerd die haar standpunt zouden kunnen ondersteunen.

De loutere verwijzing naar de volgens verzoekster bestaande algemene toestand in
het land van herkomst is in principe evenmin voldoende. Zelfs aangenomen dat verzoekster
deze algemene toestand -zij stelt verder nog dat de regio niet stabiel is en sommigen
staatloos zijn geworden- zou aanhalen teneinde aannemelijk te maken dat zij uit hoofde van
subgrond c) van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet, meer bepaald ernstige schade in
de zin van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van
willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict,
aanspraak zou kunnen maken op de subsidiaire beschermingsstatus, en zelfs aangenomen
dat de persoonlijke invulling minder zwaar weegt voor deze subgrond c), dient te worden
vastgesteld dat zij met haar loutere beweringen geenszins aantoont dat de situatie in haar
land van herkomst kan worden beschouwd als bedoeld in de voormelde subgrond c) van
artikel 48/4, § 2.

2.4. Voorts, wat betreft de mogelijkheden tot bescherming, blijkt -los van de vraag of uit de
stukken van het administratief dossier daadwerkelijk zou kunnen worden afgeleid dat de
aanwezige autoriteiten bescherming willen en kunnen bieden- niet dat verzoekster, hoewel zij
moet aannemelijk maken dat haar asielaanvraag gerechtvaardigd is, zelf concrete elementen
zou hebben aangevoerd waaruit blijkt dat zij zich niet op de bescherming van de autoriteiten
ter plaatse zou kunnen beroepen. Internationale bescherming kan evenwel 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 asielzoekster moet
aantonen dat zij alle mogelijkheden tot bescherming in het land van herkomst heeft uitgeput
of, indien dat niet het geval is, aannemelijk maken dat zij daarvoor een gegronde reden had.
Verzoekster blijft hier in gebreke.

2.5. De verwerende partij wordt bijgetreden waar zij stelt dat verzoekster niet de minste
concrete argumentatie of verdediging ontwikkelt in verband met de concrete en pertinente
motieven die -weliswaar in acht genomen het eerder gemaakte voorbehoud voor wat betreft
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de stukken die naar luid van de verwerende partij zouden wijzen op de mogelijkheid tot
bescherming- steun vinden in het administratief dossier en die op duidelijke wijze worden
uiteengezet in de bestreden beslissing. Een herhaling van het asielrelaas, of een eenvoudige
ontkenning van de motivering is niet dienstig om deze in een ander daglicht te stellen.

2.6. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat verzoekster geen 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 dezelfde wet aannemelijk maakt.

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 26 september 2008 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier,   De voorzitter,

K. VERHEYDEN.       A. WIJNANTS.


