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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.514 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 9 juli 2008 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 26 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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat  M. DEKUYPER
verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché F. VEREEKEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“U werd op 28 mei 2008 van 14u05 tot 17u05 gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal, in
het bijzijn van een tolk die het Albanees machtig is. Uw advocaat, meester X, was gedurende heel het
gehoor aanwezig.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees afkomstig uit Kosovo, meer bepaald uit
Mitrovica. Volgens uw verklaringen werd u in Noord-Mitrovica al jarenlang twee- tot driemaal per week
geslagen door de Servische politie. Na de beëindiging van uw uw middelbare school in 2005 in Mitrovica
zou u bij uw tante gaan wonen zijn in Shipol, in het zuiden van de gemeente Mitrovica. U zou zich
vervolgens hebben ingeschreven aan de universiteit van Mitrovica. In oktober 2006 zou u lastiggevallen
zijn door een groepje Albanezen dat u ervan verdacht samen te werken met de Servische brugwachters.
Ze zouden ook de Ashkali-afkomst van uw moeder aangehaald hebben. U zou zich niet meer veilig
hebben gevoeld in Kosovo en zou uw land van herkomst ontvlucht zijn op 12 april 2008. Op 17 april
2008 diende u in België een asielaanvraag in. Bij een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst
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vreest u problemen met zowel de Serviërs als de Albanezen. U legde de volgende documenten voor: een
UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo)-identiteitskaart dd. 10 september
2002 en een gerechtelijk  document dd. 25 maart 2008 van Mitrovica dat uw relaas zou moeten
bevestigen. Later stuurde u nog de volgende documenten door: een UNMIK-reisdocument dd. 14 juni
2005, een UNMIK-geboorteakte dd. 29 mei 2008, een UNMIK-huwelijksakte dd. 29 mei 2008 van uw
ouders en een attest dd. 29 mei 2008 van de universiteit van Mitrovica.
B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de
definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk  te maken.
Er dient immers vastgesteld te worden dat er ernstige tegenstrijdigheden bestaan tussen uw
opeenvolgende verklaringen en tussen uw verklaringen en de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt. Zo verklaarde u bij de op het Commissariaat-generaal geboren en
getogen te zijn in Mitrovica (CGVS-gehoorverslag pp. 2, 3 & 7), terwijl u op de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) bij uw inschrijving had beweerd dat u geboren bent in Galicë, gemeente
Vushtrri (DVZ-gehoorverslag p. 1), wat overigens ook blijk t uit de door u, na het gehoor op het
Commissariaat-generaal, neergelegde geboorteakte, identiteitskaart en reisdocument. Hierover dient
verder nog opgemerkt te worden dat u in 2007 geregistreerd was in Vushtrri, en niet in Mitrovica. Deze
informatie is aan het administratief dossier toegevoegd. U bleef echter bij hoog en bij laag beweren
afkomstig te zijn van Mitrovica. U verklaarde verder heel uw opleiding gevolgd te hebben in Mitrovica
(CGVS-gehoorverslag pp. 3 & 6) en nooit eerder een poging gedaan te hebben om naar België te komen
(CGVS-gehoorverslag p. 4), terwijl uit onze informatie blijk t dat u in 2005 een visumaanvraag heeft
ingediend om naar België te komen en in het kader daarvan een diploma middelbaar onderwijs voorlegde
uitgereikt te Vushtrri. Aangezien de door u ingeroepen vluchtmotieven in rechtstreeks verband staan
met uw beweerde afkomst uit Mitrovica, die echter niet aannemelijk  is, dient te worden geconcludeerd
dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan deze door u ingeroepen vluchtmotieven.
De door u neergelegde identiteitsdocumenten tonen uw identiteit en afkomst aan en de inhoud ervan is,
zoals hierboven al gesteld, volledig in tegenspraak met uw bewering afkomstig te zijn uit Mitrovica. Aan
het attest van de gemeente Mitrovica, dat uw relaas zou moeten bevestigen, kan geen bewijskracht
worden gehecht aangezien er in staat vermeld dat u een burger bent van Mitrovica. Een document heeft
pas bewijskracht indien het een geloofwaardig en coherent asielrelaas bevestigt, wat bij u duidelijk  niet
het geval is. Het attest van de universiteit van Prishtina waarin staat dat u daar ingeschreven was als
student in het schooljaar 2005/2006 doet niets af aan de bedrieglijkheid waartoe hierboven werd
besloten.
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.”

2.1. Verzoeker roept in het eerste middel de schending in “van de artikelen 48, 49, 57/6 en
62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ((…) hierna de Vreemdelingenwet)”, “van
artikel 1A (2) van het internationaal verdrag betreffende de status van de vluchtelingen dd. 28
juli 1951 goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 ((…) hierna : de Conventie van Genève)” en
van “artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van de vluchtelingen dd. 31 januari
1967, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967”. Verzoeker haalt het voormelde artikel 1 A (2)
van het Vluchtelingenverdrag aan en geeft hierover een theoretische uiteenzetting, onder
verwijzing naar rechtsleer, waarmee hij in essentie tracht aan te tonen dat een aannemelijk
risico op vervolging voldoende is, terwijl de verwerende partij heeft gesteld dat uit de door
verzoeker aangebrachte elementen niet kan worden besloten tot een gegronde vrees voor
vervolging.

2.2. Een tweede middel is andermaal afgeleid uit de schending “van de artikelen 48, 49,
57/6 en 62 van de Vreemdelingenwet; van artikel 1 A (2) van de Conventie van Genève; van
artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van de Vluchtelingen; van de artikelen 2
en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen (…),; van de materiële motiveringsplicht en de algemene beginselen
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van behoorlijk bestuur; doordat de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen in zijn bestreden beslissing stelt dat verzoeker verklaarde geboren te zijn in
Mitrovica; terwijl overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen de bestuurshandelingen van de
besturen moeten worden gemotiveerd; dat overeenkomstig artikel 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen de opgelegde
motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de
beslissing ten grondslag liggen; dat de opgelegde motivering in de akte afdoende moet zijn.;
dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook
de op die feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de
toepassing van de rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid; dat
de motivering afdoende is in de mate dat zij de beslissing kan verantwoorden; dat
overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet de beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met redenen zijn omkleed”.

Verzoeker betoogt voorts dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij
geboren is in Gallicë en dat hij bij zijn gehoor bij de verwerende partij verklaarde dat hij
afkomstig was van Mitrovica, terwijl geakteerd werd dat hij geboren werd in Mitrovica. De
bestreden beslissing bevat aldus motieven die in feite niet juist zijn, zo stelt hij, en er valt niet
in te zien hoe de toepassing van de toepasselijke rechtsregels op de feiten naar de
uiteindelijke beslissing heeft kunnen leiden. Verder wordt nog gesteld dat het onderzoek in de
gegrondheidsfase en het verhoor er in het bijzonder op gericht moeten zijn gebeurlijke
onduidelijkheden en tegenstrijdigheden die zouden opduiken in de ontvankelijkheidsfase te
verduidelijken of te verklaren.

“Tot besluit” stelt verzoeker dat hij omwille van zijn Albanese en Ashkali-origine door
de bevolking en de autoriteiten in ex-Joegoslavië werd geplaagd, vervolgd en verjaagd.

2.3. De Raad is van oordeel dat de beide middelen samen moeten worden onderzocht.

2.3.1. Er valt niet in te zien wat verzoeker tracht aan te tonen met zijn uiteenzetting over de
ontvankelijkheidsfase en de gegrondheidsfase van de asielaanvraag, nu de eerstvermelde
fase, ingevolge de grondige hervorming van de Belgische asielprocedure, met ingang van 1
juni 2007 niet langer bestaat.

2.3.2. De formele motiveringsplicht, zoals onder meer opgelegd in de wet van 29 juli 1991
betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen en in de artikelen 57/6 en 62
van de Vreemdelingenwet, 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). De motieven van de bestreden
beslissing kunnen er op eenvoudige wijze in worden gelezen en uit de bewoordingen van het
verzoekschrift blijkt dat verzoeker er kennis van heeft. Verzoeker maakt overigens niet
duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke
gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn
voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

2.3.3. 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 appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling
op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of
Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen
mogen 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
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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).

2.3.4. In casu stelt de Raad samen met de verwerende partij vast dat verzoeker
zwaarwichtige tegenstrijdigheden aflegde over zijn beweerde verblijfplaats in Mitrovica. Uit het
gehoorverslag blijkt duidelijk dat verzoeker verschillende keren beweerde dat hij geboren en
getogen is in Mitrovica. Waar verzoeker stelt dat er verkeerdelijk werd geakteerd dat hij zou
hebben verklaard te zijn geboren in Mitrovica, terwijl hij enkel had verklaard van daar
afkomstig te zijn, moet erop worden gewezen dat, hoewel het gehoorverslag van de
Commissaris-generaal geen authentieke akte of proces-verbaal uitmaakt, niettemin een
vermoeden van wettigheid bestaat tot het bewijs van het tegendeel dat wat werd
neergeschreven correct is gebeurd (R.v.St, nr. 167.854, 15 februari 2007). Het bewijs van het
tegendeel impliceert dat de asielzoeker kan bewijzen, aan de hand van concrete elementen,
dat wat werd neergeschreven niet zo door hem werd gezegd. Het louter ontkennen hiervan
volstaat dus niet. Verzoeker blijft hier in gebreke.

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de voorgelegde geboorteakte,
identiteitskaart en reisdocument stellen dat verzoeker werd geboren in Galicë, gemeente
Vushtrri, hetgeen door verzoeker niet wordt betwist, en eveneens dat verzoeker in 2007 in
Vushtrri geregistreerd was. Dit laatste kan worden afgeleid uit het
Cedoca-antwoorddocument dat zich in het administratief dossier bevindt, en waaruit blijkt dat
enerzijds de registratie als kiezer in Kosovo automatisch gebeurt en iedereen die als ‘Habitual
Resident of Kosovo’ geregistreerd staat en voldoet aan de voorwaarden om te stemmen op
de kieslijst terecht komt, en anderzijds, dat uit de bijgevoegde kieslijsten die luidens hetzelfde
stuk werden afgesloten op 27 oktober 2007 en alle kiesgerechtigden bevat verzoekers naam,
vergezeld van zijn geboortedatum, vermeld is op de kiezerslijst van Vushtrri, terwijl deze
combinatie van gegevens niet terug te vinden is in de kiezerslijst van Mitrovica. Verzoeker
betwist de juistheid van deze stukken niet en laat ook de vaststelling van de verwerende partij
dat hij bij een eerdere visumaanvraag een diploma middelbaar onderwijs had voorgelegd dat
werd uitgereikt te Vushtrri, terwijl hij verklaarde zijn hele opleiding in Mitrovica te hebben
gevolgd, ongemoeid, zodat al deze gegevens als niet betwist en vaststaand worden
beschouwd.

2.4. Uit hetgeen voorafgaat, en mede gelet op het gegeven dat verzoeker ook de
beoordeling van de overige documenten niet betwist, blijkt, zoals de verwerende partij op
goede gronden in de bestreden beslissing heeft gesteld, dat geen enkel geloof meer kan
worden gehecht aan verzoekers asielrelaas, dat is gebaseerd op jarenlange mishandelingen
door de Servische politie in Noord-Mitrovica en op het feit dat hij in 2005 bij zijn tante zou zijn
gaan wonen in het zuiden van de gemeente Mitrovica, waar hij werd lastiggevallen door
Albanezen. Verzoeker heeft aldus niet aangetoond dat in zijnen hoofde een gegronde vrees
voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin, dan wel een reëel risico op het lijden van
ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming zoals bepaald in artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.
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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.


