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nr. 187 887 van 1 juni 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 van Servische nationaliteit te zijn, op 5 december 2016

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 28 oktober 2016.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 december 2016 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. GASPART loco advocaat H.

VAN WALLE en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees, afkomstig uit Rahovicë (Zuid-Servië, Servië) en

bent u in het bezit van het Servisch staatsburgerschap. Op 13 oktober 2010 vroeg u voor de eerste maal

asiel aan in België. In het kader van uw eerste asielaanvraag bracht u aan in een bloedwraak te

verkeren met de familie Z. (…) nadat uw grootvader in 1969 door iemand van de familie Z. (…) werd

vermoord. Voorts verklaarde u samen met uw vader D. J. (…) (O.V. (…)) en uw broers S. J. (…) en V. J.

(…) (O.V. (…)) tijdens het gewapend conflict in uw regio (1999-2001) het UÇPMB (Bevrijdingsleger van

Preshevë, Medvegjë en Bujanoc) geholpen te hebben. Uw broers namen effectief deel aan de
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gewapende strijd, daar waar u zich eerder bezighield met logistieke zaken. Voorts verklaarde u na het

gewapend conflict deel te hebben genomen aan demonstraties en protesten tegen de Servische

autoriteiten. In 2005 werd u lid van ‘L. L. (…)’ (Vrijheidsbeweging), waarvan uw broer V. (…) voorzitter

was. Deze illegale beweging had tot doel de rechten van Albanezen in Zuid-Servië te vrijwaren,

desnoods met militaire middelen. U en uw broers, samen met andere leden van de beweging, pleegden

meerdere aanslagen en voerden meerdere acties uit tegen de Servische autoriteiten, waaronder

aanslagen op Servische militaire basissen in Zuid-Servië. Zelf pleegde u met uw broer L. J. (…) (O.V.

(…)) in 2010 een aanslag tegen een legerbasis in Preshevë. De aanslag mislukte omdat de granaat die

gegooid werd niet ontplofte. Door deze activiteiten werden u en uw familie door de Servische

autoriteiten gezocht en vervolgd. Verder stelde u de families H. (…) en H’. (…) te vrezen daar uw broers

S. (…) en V. (…) in 2000 werden aangevallen door de groep Tupac waarvan B. H. (…) deel uitmaakt en

u in 2002 tweemaal werd aangevallen door D. en I. H’. (…) omdat jullie niet wilden samenwerken met de

Serviërs. Tevens bracht u in uw eerste asielaanvraag aan door uw katholieke geloofsovertuiging

problemen gekend te hebben, zowel tijdens uw jeugd in Zuid-Servië als later in Prishtinë (Kosovo)

wanneer u er studeerde aan de universiteit. Uw broers S. (…) en A. J. (…) (O.V. (…)) kenden door hun

geloof problemen met extremistische moslims. Ten slotte haalde u problemen aan met uw oom M. J.

(…). Na uw komst naar België werd u vervoegd door uw ouders D. (…) en M. (…) (O.V. (…)), uw broers

L. (…), V. (…), A. (…) en V. J. (…) (O.V. (…)) en uw zussen D. (…) (O.V. (…)) en L. J. (…) (O.V. (…))

die tevens op grond van jullie familiale problemen een asielaanvraag indienden. Op 27 april 2012

weigerde het Commissariaatgeneraal u in het kader van uw eerste asielaanvraag de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus. Door het Commissariaat-generaal werd geoordeeld dat uit niets

bleek dat u en uw familieleden de familie Z. (…) dienden te vrezen. Uw verklaringen over de families H.

(…) en H’. (…) werden door het Commissariaat-generaal niet overtuigend bevonden, net als de door u

beweerde problemen met uw oom M. J. (…). Wat betreft uw persoonlijke problemen op grond van uw

geloofsovertuiging stelde u zelf dat deze niet ernstig waren. Wat betreft de problemen van u en uw

familie naar aanleiding van jullie politieke activiteiten en jullie UÇPMB-verleden oordeelde het

Commissariaat-generaal dat er anno 2012 geen aanwijzingen waren dat u, uw broers en/of uw vader

daardoor nog problemen zouden ondervinden. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal

bleek immers dat een algemene amnestiewet werd afgekondigd die van toepassing was op alle burgers

die zich schuldig maakten aan criminele handelingen of terrorisme op het territorium van Preshevë,

Medvegjë en Bujanoc in de periode van 1 januari 1999 tot 31 mei 2001. Interventies van de Servische

autoriteiten tegen voormalige UÇPMB-leden na inwerkingtreding van voormelde amnestiewet moeten

veeleer gezien worden in een context van onderzoeken tegen personen die verdacht worden van

misdaden dan in een context van loutere bestraffing van voormalige UÇPMB-leden. Wat ten slotte de

door u aangebrachte activiteiten van L. L. (…) betreft, oordeelde het Commissariaat-generaal dat u en

uw familieleden jullie verklaringen geen kracht wisten bij te zetten door objectieve bewijsstukken,

waardoor de geloofwaardigheid ervan in het gedrang kwam. U ging tegen voormelde beslissing van het

Commissariaat-generaal in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Naast een herhaling

van uw asielmotieven uiteengezet op het Commissariaat-generaal, bracht u als nieuwe elementen in uw

beroepsprocedure aan dat onder leiding van uw broers S. (…) en V. (…) L. L. (…) aanslagen pleegde in

mei en juni 2012. Ter staving hiervan legde u meerdere documenten neer. Op 11 september 2012

weigerde ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen u de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus. Vooreerst bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de door het

Commissariaat-generaal genomen weigeringsbeslissing, met dat verschil dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen uw lidmaatschap van L. L. (…) voor uw vertrek uit Servië niet geloofwaardig

achtte. Wat betreft uw bijkomende, nieuw bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangehaalde

motieven (L. L. (…) pleegde onder leiding van uw broers S. (…) en V. (…) in mei en juni 2012

aanslagen) oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat u, gelet op het feit dat hij geen

geloof hechtte aan uw lidmaatschap, niet wist aan te tonen dat u wegens deze aanslagen geviseerd zou

worden door de Servische autoriteiten. Op 5 november 2012 verwierp de Raad van State uw tegen het

arrest d.d. 11 september 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingesteld beroep. U

verbleef verder in België en diende op 19 november 2012 een tweede asielaanvraag in. In uw tweede

asielaanvraag herhaalde u uw lidmaatschap van en betrokkenheid bij L. L. (…), net als bepaalde acties

en aanslagen die u (en/of uw broers en andere leden) pleegde tegen de Servische autoriteiten. U bracht

voorts aan dat in 2012 L. L. (…) meerdere aanslagen pleegde en opeiste. Uw broers V. (…) en S. (…)

eisten deze op onder hun schuilnamen B. S. (…) en G. (…). Sindsdien werd jullie woning in Rahovicë in

de gaten gehouden door de Servische politie en gendarmerie. U stelde door de Eerste Minister van

Servië beschouwd te worden als terrorist. Bij een terugkeer naar Servië vreest u gearresteerd te worden

door de Servische autoriteiten en veroordeeld te worden tot een levenslange gevangenisstraf of te

worden geëxecuteerd. Op 21 december 2012 weigerde het Commissariaatgeneraal u ook in uw tweede

asielaanvraag de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Het Commissariaat-
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generaal hechtte geen geloof aan uw lidmaatschap van L. L. (…) voor uw vertrek uit Servië (in 2010)

noch, door een gebrek aan concrete objectieve bewijzen, aan de aanslagen die L. L. (…) zou hebben

gepleegd voor uw vertrek uit Servië. Wat betreft de aanslagen die onder leiding van uw broers S. (…)

en V. (…) door L. L. (…) werden gepleegd tussen mei en oktober 2012 oordeelde het Commissariaat-

generaal dat u niet aannemelijk wist te maken dat u door deze aanslagen door de Servische autoriteiten

geviseerd zou worden, temeer daar u niet wist of er sinds voornoemde aanslagen van 2012 al

arrestaties werden verricht door de Servische autoriteiten. In uw beroepsprocedure in het kader van uw

tweede asielaanvraag stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 11 april 2013 de afstand van

het geding vast. In haar beschikking d.d. 18 maart 2013 stelde de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen dat, daargelaten de geloofwaardigheid van het relaas, u louter op grond van

uw familiebanden met leden van de terreurgroep L. L. (…) niet aannemelijk wist te maken een gegronde

vrees te koesteren voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade

te lopen bij een terugkeer naar Servië. Op 13 november 2013 diende u een derde asielaanvraag in. In

het kader hiervan verklaarde u in juni 2013 België verlaten te hebben. Via Frankrijk en Italië reisde

u naar Kosovo, waar u op 16 juni 2013 aankwam en bij uw broer L. (…) verbleef. Op 1 juli 2013 reisde u

per taxi naar Rahovicë. Aan de Kosovaars-Servische grens werd u niet gecontroleerd. Op 7 juli 2013

vroeg in de ochtend kwam de Servische gendarmerie naar uw woning. U hoorde de gendarmerie tijdig

komen en kon via de velden ontsnappen. Toen u de avond van die dag te voet illegaal de Servisch-

Kosovaarse grens wilde oversteken, werd u door een observatiepatrouille van de Servische

gendarmerie beschoten. Uit zelfverdediging schoot u terug. Het vuurgevecht duurde ongeveer dertig

minuten. U kon ontkomen en nadat u op Kosovaars grondgebied aangekomen was, ging u naar uw

broer L. (…) in Prishtinë. U verbleef tot 5 november 2013 in Kosovo. Voorts bracht u aan dat uw broers

S. (…) en V. (…), samen met een aantal andere personen, in Kosovo veroordeeld werden voor

terrorisme, in het bijzonder voor de aanslagen in 2012 gepleegd op de grensposten van Dobrosin (Zuid-

Servië, Servië). U voegde daar aan toe dat deze rechtsgang en veroordelingen echter opgezet spel zijn

door toenmalig Servisch Eerste Minister Dacic en Mauricio Salustro, hoofdaanklager voor EULEX

(European Union Rule of Law Mission in Kosovo) in Kosovo. Zo zouden Dacic en Salustro onder meer

een dagboek hebben samengesteld met daarin de zogezegde activiteiten van uw broers/ L. L. (…).

Behalve foto’s zijn ook alle andere zogezegde bewijsstukken gevonden tijdens een huiszoeking bij uw

broer in Kosovo door hen opgemaakt. U voegde daar aan toe dat ten tijde van de aanslagen op de

grensposten van Dobrosin uw broer V. (…) reeds in detentie zat en uw broer S. (…) onder huisarrest

stond. Ten tijde van uw gehoor d.d. 27 januari 2016 op de zetel van het Commissariaat-generaal

was het beroep van uw broers S. (…) en V. (…) - waarbij zij voornoemde onregelmatigheden en feiten

aanbrachten - tegen hun veroordelingen in Kosovo nog hangende voor de hoogste rechterlijke instantie.

Intussen, meer bepaald op 19 april 2016, velde het Hooggerechtshof een vonnis waarbij het de

vonnissen tegen uw broers in eerste aanleg en in beroep vernietigt en de zaak terugstuurt naar de

rechtbank van eerste aanleg ter herbehandeling. Voorts verklaarde u dat alle door u en uw familieleden

in het verleden ondernomen acties gebeurden uit zelfverdediging en dat u nooit aanslagen heeft

gepleegd. Mogelijks hebben wel andere leden van L. L. (…) aanslagen gepleegd zonder toestemming

van de raad van bestuur van de organisatie. Bij een terugkeer naar Servië vreest u om politieke redenen

te worden gearresteerd en slachtoffer te worden van onrechtvaardigheden.

Ter staving van uw identiteit en/of uw actuele asielmotieven legde u de volgende documenten neer: uw

Servische identiteitskaart, uitgereikt d.d. 11 maart 2009 (5 jaar geldig); een kopie van een Belgische

arbeidsovereenkomst; afprints van foto’s van uw verwoeste/verbrande woning in Rahovic; een kopie van

een attest d.d. 29 januari 2014 van de gemeente Preshevë waarin geattesteerd wordt dat de woning van

uw vader (waar hij woonde met zijn gezin) in brand werd gestoken en volledig verwoest is; kopies van

uittreksels uit het onderzoeksdossier van EULEX d.d. 2012 tegen uw broers S. (…) en V. (…); een kopie

van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gjilan d.d. 16 oktober 2013 waarbij uw broers

S. (…) en V. (…) veroordeeld worden voor het plegen van terrorisme; een kopie van het vonnis van het

Hof van Beroep d.d. 25 oktober 2013 inzake het beroep dat werd ingesteld tegen voornoemd vonnis van

16 oktober 2013 en waaruit blijkt dat het Hof de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg

bevestigt; twee documenten d.d. 30 oktober 2013 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gjilan

waaruit blijkt dat u toestemming kreeg om uw broers S. (…) en V. (…) in de gevangenis te bezoeken;

een kopie van een beroepschrift d.d. 31 januari 2014 opgesteld door advocaat M. D. (…) tegen de

veroordeling van S. (…) en V. (…) op 16 oktober 2013; een kopie van een zelfgeschreven beroep tegen

de veroordelingen van S. (…) en V. (…), ingediend bij de rechtbank van Gjilan op 11 februari 2014; een

kopie van het vonnis van het Hooggerechtshof in Prishtinë d.d. 19 april 2016 waarbij het de vonnissen in

eerste aanleg en in beroep in de zaak van uw broers V. (…) en S. (…) om diverse procedurele redenen

vernietigt en de zaak terugstuurt voor herbehandeling naar de rechtbank van eerste aanleg; een lijst met

telefoonnummers van de politiehoofden van Preshevë die naar jullie belden en dreigden jullie huis te

bombarderen en jullie te vermoorden; kopies van meerdere klachten en brieven geschreven door S. (…)
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en V. (…) gericht aan diverse personen en/of instellingen (aan de Speciale procureur van Kosovo; RTK;

het Hof van Beroep te Prishtinë; G. M. (…), hoofd van EULEX te Kosovo; R. M. (…), burgemeester van

Preshevë; het politiedirectoraat van Kosovo; de Raad voor de Mensenrechten te Prishtinë; het

Hooggerechtshof van Kosovo; de rechtbank van Gjilan; L. L. (…); de ambassade van de Verenigde

Staten te Kosovo); een kopie van een verklaring van V. J. (…) aangaande zichzelf, zijn familie, de

situatie voor Albanezen in Zuid-Servië en welke mensenrechtenschendingen de Servische autoriteiten

begaan; een kopie van een door L. J. (…) geschreven klacht d.d. 10 maart 2014 gericht aan de Raad

voor de Mensenrechten te Prishtinë waaruit blijkt dat L. (…) bedreigd werd door extremistische

islamieten gestuurd door de Servische overheid en hij tevens lastiggevallen werd door de Servische

politie en gendarmerie; een kopie van een brief van uw familie gericht aan de Albanese ambassade in

Brussel waarin jullie hulp vragen voor het onrecht dat uw familie werd aangedaan en de problemen die

jullie gekend hebben met de Servische autoriteiten; een kopie van een brief d.d. 4 juli 2014 van uw

vader gericht aan de Albanese ambassade waarin hij de situatie van uw familie uiteenzet; een kopie van

een verzoek d.d. 6 april 2016 van uw vader gericht aan de R. M. (…), de burgemeester van Preshevë,

waarin hij vraagt om garanties dat uw familie bij een terugkeer niet meer vervolgd zal worden door de

Servische autoriteiten; een internetartikel d.d. 2 maart 2012 waarin I. D. (…) verklaart dat de Albanezen

in Servië niet met vuur moeten spelen; een internetartikel d.d. 6 maart 2012 over de situatie van

Albanezen in de Preshevë-vallei; een internetartikel d.d. 14 maart 2012 waarin H. T. (…) stelt dat Servië

Kosovo provoceert; een internetartikel waaruit blijkt dat de Servische overheid activiteiten voert om

extremistische islamieten te creëren; een internetartikel waarin de Albanese bevolking van Zuid-Servië

haar bezorgdheid uit over het feit dat de Servische autoriteiten Albanezen uitnodigen voor

informele gesprekken; een internetartikel d.d. 12 maart 2013 waaruit blijkt dat de beschuldigden van de

aanslagen van Dobrosin de beschuldigingen ontkennen; een internetartikel d.d. 7 juli 2013 ter staving

van het vuurgevecht waarin u betrokken was aan de Servisch-Kosovaarse grens tijdens uw vlucht uit

Servië; een internetartikel d.d. 21 augustus 2013 waarin uw broer V. (…) stelt niets met de aanval in

Dobrosin te maken te hebben; een internetartikel d.d. 21 oktober 2013 waarin gesteld wordt dat de

groep L. L. (…) een draconische straf kreeg terwijl aan Serviërs amnestie wordt toegekend, waarmee u

de oneerlijke bestraffing van uw broers wil staven; een bundel van diverse kopieën van krantenartikelen

over de veroordeling van uw broers S. (…) en V. (…) en de in opspraak zijnde M. S’. (…); een

internetartikel d.d. 7 april 2014 waarin het werk van EULEX-procureur M. S’. (…)in twijfel wordt

getrokken en vragen worden gesteld bij zijn overgang naar de Servische autoriteiten; een internetartikel

d.d. 21 februari 2015 waaruit blijkt dat een wandeling zou worden gehouden naar de kantoren

van EULEX als protest tegen de veroordeling van de leden van L. L. (…); een artikel d.d. 15 mei 2015

waarin journalist/analist F. V. (…) spreekt over het onrecht en de fouten die gemaakt zijn tijdens de

veroordeling van S. (…) en V. (…); een internetartikel d.d. 23 juli 2015 waarin R. H. (…) spreekt over de

jacht die de Servische autoriteiten uitvoeren, waarin ook L. L. (…) wordt genoemd; een internetartikel

d.d. 9 november 2015 waarin V. (…) spreekt over de onregelmatigheden die plaatsvonden tijdens zijn

gevangenschap en redenen geeft waarom L. L. (…) naar vrijheid streeft; een artikel d.d. 17 mei 2016

waarin sprake is van de beslissing van het Hooggerechtshof in Prishtinë dat de zaak van L. L. (…)

opnieuw behandeld moet worden; een usb-stick met diverse van voormelde documenten erop; en een

cd-rom met een aantal door uw familieleden aan diverse instellingen geschreven oude klachten.

B. Motivering

Vooreerst dient erop gewezen te worden dat u en uw familieleden in jullie voorgaande asielaanvragen

de door jullie in eigen hoedanigheid en/of als lid van de door uw familie opgerichte illegale groepering L.

L. (…) uitgevoerde aanslagen en acties tegen de Servische autoriteiten (gendarmerie en het leger) niet

wisten aan te tonen met objectieve concrete bewijsstukken. Door het Commissariaat-generaal en de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd u hoofdzakelijk om die reden, en het feit dat door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen aan uw lidmaatschap van L. L. (…) voor uw vertrek uit Servië in 2010

geen geloof werd gehecht, in uw voorgaande twee asielaanvragen de vluchtelingenstatus en subsidiaire

beschermingsstatus geweigerd. Vastgesteld moet echter worden dat er in Kosovo een rechtszaak loopt

tegen uw broers S. (…) en V. (…) op beschuldiging van het plegen van terroristische daden. L. L. (…),

waarvan uw broer V. (…) de oprichter en voorzitter is/was, wordt hierbij aanzien als een terroristische

organisatie. Hoewel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het verleden oordeelde dat er geen

geloof kon worden gehecht aan uw lidmaatschap van L. L. (…) voor uw vertrek uit Servië in 2010,

bewijzen de neergelegde stukken uit het onderzoeksdossier van uw broers S. (…) en V. (…) toch uw

betrokkenheid bij / lidmaatschap van en activiteiten voor L. L. (…) (document 4 in groene map). Het

onderzoeksdossier staaft ook de door u en uw familieleden voor het Commissariaat-generaal en voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgelegde verklaringen aangaande bepaalde gepleegde

activiteiten en aanslagen tegen de Servische autoriteiten.

Voorts moet worden opgemerkt dat er, hoewel Servië algemeen beschouwd wordt als een veilig land

van herkomst, in Zuid-Servië een specifieke situatie heerst. Uit de op het Commissariaat-generaal
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beschikbare informatie blijkt immers dat de regio Zuid-Servië te kampen heeft met een doorgedreven

militarisering waarbij de aanwezigheid en het optreden van de Servische gendarmerie – een

paramilitaire politie-eenheid die in 2001 werd opgericht na het einde van het gewapend conflict in uw

regio - in het bijzonder heel wat weerstand oproept bij Albanese bewoners van de regio, die hen

percipiëren als zijnde agressief en intimiderend. Dit is deels te wijten aan het feit dat zij zwaarbewapend

in militaire uitrusting circuleren in de regio. Er zijn in het verleden ook gevallen geweest waarbij deze

gendarmerie effectief haar boekje te buiten is gegaan in haar gedrag ten aanzien van Albanese burgers.

Zo zijn er meerdere gevallen gekend waarbij Albanese bewoners van de regio, voornamelijk

voormalige UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës; Kosovaars Bevrijdingsleger) of UÇPMB-strijders,

ongefundeerd beschuldigd werden van oorlogsmisdaden en zelfs fysiek en psychisch mishandeld

werden.

Hoewel de situatie in Zuid-Servië op zich evenwel geen aanleiding geeft tot het hebben van een vrees in

de zin van Vluchtelingenconventie noch van die aard is dat er sprake kan zijn van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980,

is het Commissariaat-generaal van oordeel dat, gelet op uw etnische origine, uw vaststaand UÇPMB-

verleden, de aard van jullie activiteiten (directe aanslagen op Servische staatsinstellingen), uw directe

familieband met enkele kopstukken van L. L. (…) (waarvan uw lidmaatschap (publiekelijk) gekend is)

tegen wie een rechtszaak op beschuldiging van het uitvoeren van terroristische activiteiten loopt en de

beschikbare objectieve informatie, ingeval van een terugkeer naar uw land van herkomst Servië in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin kan worden vastgesteld.

Niettegenstaande het bestaan van een terechte vrees voor vervolging dient in het kader van het

onderzoek van uw asieldossier te worden nagegaan of u niet valt onder (een van) de in artikel 1, F van

de Vluchtelingenconventie en artikel 55/2 van de wet van 15 december 1980 vermelde

uitsluitingsgronden.

Volgens artikel 1, F van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 zijn de bepalingen van het verdrag

immers niet van toepassing op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te

veronderstellen dat: (a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de

menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten die zijn opgesteld

om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen; (b) hij een ernstig, niet-politiek

misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht, voordat hij tot dit land als vluchteling is toegelaten;

(c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en

beginselen van de Verenigde Naties.

Er dient in dit verband vastgesteld te worden dat de vonnissen in eerste aanleg en in beroep inzake uw

broers V. (…) en S. (…) door het vonnis van het Hooggerechtshof van 19 april 2016 vernietigd werden

waardoor de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg werd teruggestuurd om opnieuw behandeld te

worden en dat er bijgevolg door het Commissariaat-generaal met de hierin uitgesproken veroordeling

van uw broers geen rekening gehouden kan worden. Desalniettemin blijkt uit grondig onderzoek van de

door u afgelegde verklaringen, alle overige elementen aanwezig in uw administratief dossier (waaronder

het onderzoeksdossier van EULEX) en de administratieve dossiers van uw familieleden dat er alsnog

ernstige redenen zijn om aan te nemen dat u deelnam aan het plegen van gewapende aanslagen tegen

de Servische staatsinstellingen. Deze daden dienen gekwalificeerd te worden als ernstige, niet-politieke

misdrijven zoals bedoeld in artikel 1, F (b) van het Vluchtelingenverdrag.

Inzake de toepassing van artikel 1, F (b) van het Vluchtelingenverdrag stelt het UNHCR dat met

volgende factoren rekening moet worden gehouden om te bepalen of de ten laste gelegde feiten al dan

niet als ernstig kunnen worden gekwalificeerd: de aard van het misdrijf, het toegebrachte leed, het type

procedure voor de berechting van het misdrijf, de (aard van de) voorziene straf, en de vraag of de

meeste andere rechtssystemen het misdrijf in kwestie eveneens als ernstig zouden beschouwen.

Volgens het UNHCR dient een misdrijf als niet-politiek gekwalificeerd te worden indien het werd

gepleegd om andere dan politieke motieven, zoals persoonlijke redenen of voordeel. Indien er geen

rechtstreeks en causaal verband bestaat tussen het gepleegde misdrijf en het nagestreefd politiek doel

of het misdrijf niet in verhouding staat tot het nagestreefd politiek doel wegens het extreem

gewelddadig karakter ervan, is het misdrijf evenmin politiek van aard. Het Commissariaat-generaal is

van oordeel dat het plegen van gewapende aanslagen buiten verhouding staat tot het politiek doel dat L.

L. (…) – met name vreedzame verdediging van de rechten van etnische Albanezen in de Preshevë-

vallei – meent te beogen (CGVS II, p. 8). Om een misdrijf als ‘politiek’ te kunnen beschouwen dient het

nagestreefd politiek doel bovendien in overeenstemming te zijn met de mensenrechten en fundamentele

vrijheden (UNHCR, “Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the

1951 Convention relating to the Status of Refugees”, Genève, 4 september 2003, randnr. 38-43;

UNHCR, Statement on Article 1F of the 1951 Convention, juli 2009, p.12).

De uitsluitingsclausule betreft tevens niet enkel directe daders van dergelijke misdrijven maar ook

medeplichtigen (artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet), voor zover deze hebben gehandeld met kennis
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van de praktijken en geen enkele omstandigheid hen van hun individuele verantwoordelijkheid vrijstelt.

Medeplichtigheid (cfr. art 25, §3 Statuut van Rome van 17 juli 1998) houdt in dat een artikel 1F-misdrijf

werd gepleegd - eventueel door iemand anders -, dat de persoon in kwestie hierbij een materiële

bijdrage heeft geleverd, met een onmiddellijk effect op het misdrijf en dat hij de bedoeling had dat het

misdrijf werd gepleegd (zie ook: UNHCR-Guidelines on International Protection: Application of the

Exclusion Clauses, september 2003, punt 18 e.v.; Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Opinion and

Judgment), IT-94-1-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 7 Mei 1997, §

688-692). Hoewel u niet (rechtstreeks) betrokken was bij de aanslagen door L. L. (…) in 2012 gepleegd

tegen de grensposten in Dobrosin - dewelke tot de inbeschuldigingstelling van uw broers S. (…) en V.

(…) hebben geleid - kan uit de door u neergelegde stukken onomstotelijk worden vastgesteld dat u in

het verleden gewapende acties ondernomen heeft tegen de Servische autoriteiten. Evenzeer blijkt uit

het onderzoeksdossier dat u betrokken was bij de aankoop van wapens dienstig voor de organisatie.

Het Commissariaat-generaal meent op basis van voormelde documenten, die uw vroegere verklaringen

staven, dat u beschouwd moet worden als directe dader van en medeplichtige aan gewapende

aanslagen tegen de Servische staatsinstellingen.

Ter verschoning van uw activiteiten voor L. L. (…) brengt u aan dat u (en uw familieleden) steeds

uit zelfverdediging handelde(n), dat u/jullie nooit militaire activiteiten heeft/hebben gevoerd en dat de

rechtszaak tegen S. (…) en V. (…) opgezet spel is door I. D. (…) en M. S’. (…) (CGVS II, p. 6-8; CGVS

III, p. 2-9).

Wat de eerste twee door u aangehaalde verschoningsgronden betreft, brengt het Commissariaat-

generaal vooreerst onder de aandacht dat u in uw vorige asielaanvragen steeds uitdrukkelijk stelde

aanslagen tegen Servische instellingen te hebben gepleegd (CGVS 1e AA, p. 8-9, 19; RVV arrest d.d.

11/09/2012, p. 5-6; CGVS 2e AA, p. 3-11). Ook tijdens uw eerste gehoor in het kader van uw actuele

asielaanvraag bracht u nergens aan dat de aanslagen en acties die u en uw familie pleegden steeds uit

zelfverdediging gebeurden (CGVS I, p. 1-17). Uw argumentatie dat u in het verleden niet de nodige tijd

kreeg alles uit te leggen en u maar een paar vragen werden gesteld, overtuigt het Commissariaat-

generaal, gelet op voormelde vaststelling, allerminst (CGVS 2e AA, p. 7; CGVS III, p. 7). Ook in uw

beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het kader van uw eerste

asielaanvraag bracht u nergens aan uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Nergens in uw

voorgaande asielaanvragen bracht u spontaan aan dat de acties die u pleegde steeds daden van

zelfverdediging waren terwijl u daartoe, gelet op de uitgebreidheid van uw gehoren, zeker de

mogelijkheid had. Voorts blijkt uit het door u neergelegde onderzoeksdossier dat jullie ook onder meer

over een periode van meerdere weken (april-mei 2003) verschillende succesvolle hinderlagen opzetten

voor het Servisch leger. Tevens zouden uw vader en S. (…) in de periode juli/augustus 2002 vier- tot

vijfmaal vanop een afstand van ongeveer 150 meter een voertuig van de gendarmerie beschoten

hebben. In het document wordt uitdrukkelijk vermeld dat door de hoge aanwezigheid van Servische

troepen het voor uw broer en vader soms moeilijk was om dichter hij hen te komen waardoor

de aanvallen vanop ongeveer 150 meter werden uitgevoerd. Veder is te lezen dat in de zomer van 2005

u en uw broers L. (…) en A. (…) na het uitvoeren van een hinderlaag schoten op een kleine

vrachtwagen van het Servisch leger die daardoor richting verloor. Tevens sneden u en uw broers L. (…)

en A. (…) meermaals de communicatielijnen van de Servische militairen door. Ondanks dat u in uw

laatste gehoor d.d. 27 januari 2016 ontkende ooit illegale wapens voor uw groepering te hebben

gekocht, wordt ook dit door de door u neergelegde documenten en uw eigen eerdere verklaringen

tegengesproken. In uw gehoor d.d. 9 december 2013 repliceerde u nog op de vraag of u indertijd illegale

wapens heeft gekocht voor jullie groepering dat u dit deed, maar enkel voor gevallen in nood (CGVS I,

p. 11). In het licht van voorgaande bevindingen is de door u sinds uw tweede gehoor in uw

actuele asielaanvraag aangebrachte motivering dat jullie steeds uit zelfverdediging handelden dan ook

geenszins ernstig noch overtuigend te noemen (CGVS II, p. 7-10; CGVS III, p. 8-9).

Wat betreft uw laatste verschoningsgrond – met name dat de hele gerechtelijke vervolging van S. (…)

en V. (…) opgezet spel is door I. D. (…) en M. S’. (…) – moet tevens op enkele opmerkelijke

vaststellingen worden gewezen. Zo verklaarde u vooreerst dat het dagboek waarop de veroordeling van

S. (…) en V. (…) grotendeels is gebaseerd (zie verwijzingen naar dit dagboek in het EULEX

onderzoeksdossier), in realiteit niet bestond en werd samengesteld door D. (…) en S’. (…) (CGVS II, p.

6). Waar u tijdens uw gehoor d.d. 13 mei 2014 verklaarde dat S’. (…) dit dagboek samenstelde uit

literatuur (over onder meer ontvoering en openbare gijzeling) die uw broer S. (…) las in het kader van

zijn masterstudie, kon u tijdens uw gehoor d.d. 27 januari 2016 niet concreet aangeven hoe D. (…) en

S’. (…) dat dagboek zouden hebben samengesteld. Tot zesmaal toe bleef u de vraag ontwijken hoe S’.

(…) aan de concrete informatie geraakte die in dat dagboek werd opgenomen (CGVS II, p. 6; CGVS III,

p. 5). U verklaarde verder dat tijdens de huiszoeking bij uw broer enkel foto’s werden meegenomen,

niets anders, en dat alle andere dingen die op het papier werden opgeschreven als inbeslaggenomen,

niet bestonden (CGVS III, p. 5). In de door u neergelegde stukken is een lijst terug te vinden met
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vermelding van ruim 45 in beslag genomen stukken. Het lijkt het Commissariaat-generaal niet

aannemelijk dat de overgrote meerderheid van deze stukken geconstrueerd zou zijn door S’. (…) en D.

(…), temeer daar het onder meer ook gaat over kopieën van identiteitskaarten van uw familieleden,

inschrijvingsbewijzen aan de universiteit van uw familieleden en antwoorden van EULEX aan uw broer.

Ook staat uw verklaring dat enkel foto’s werden meegenomen bij de huiszoeking haaks op uw verklaring

dat S’. (…) het dagboek zou hebben samengesteld op basis van werken die uw broer las in het kader

van zijn masterstudie. Hierbij dient ook nog te worden opgemerkt dat in het document gericht aan de

rechtbank van Gjilan uw broer S. (…) nergens ontkent dat hij die dagboeken schreef. Uw broer schreef

daarover uitdrukkelijk dat hij die dagboeken schreef en dat hij er bewust verkeerde informatie inzette

om de Serviërs te misleiden en dat nergens in het dagboek staat dat het dagboek over L. L. (…) gaat.

Uw broer geeft dus uitdrukkelijk aan weldegelijk die dagboeken geschreven te hebben (document 36 in

groene map). Dat S’. (…) de zaak tegen uw broers opgezet zou hebben in samenwerking met de

Servische autoriteiten trachtte u voorts kracht bij te zetten door een artikel waarin het werk van S’. (…)

in vraag wordt gesteld (document 10 in groene map). In het door u neergelegde artikel worden

vraagtekens geplaatst bij de overgang van S’. (…) van de EULEX-administratie naar de Servische

autoriteiten omdat S’. (…) optrad in veel gevoelige zaken in Kosovo waaronder de Kleçka-zaak, de

Bllaca-zaak, de zaak rond de groep van Drenica en ook de zaak van L. L. (…). Uit onderzoek van het

Commissariaat-generaal blijkt echter dat in de originele versie van het door u neergelegde artikel L. L.

(…) als gevoelige zaak niet vermeld staat (zie document 5 - afprint origineel artikel - in blauwe map).

Geconfronteerd met deze vaststelling repliceerde u dat u het verschil niet kan verklaren en dat u het

artikel gewoon in een internetcafé liet printen, wat een weinig overtuigend antwoord is, temeer daar uit

onderzoek van de door u tijdens uw gehoor d.d. 27 januari 2016 neergelegde documenten wederom

moest worden vastgesteld dat u een internetartikel neerlegde (document 21 in groene map) waarvan de

door u neergelegde versie niet overeenstemt met de originele op het internet te lezen versie (zie

document 6 – afprint origineel artikel – in blauwe map). Ook in dit artikel werd de naam van uw

groepering in vergelijking met de originele versie toegevoegd. Voorts moeten ook de nodige

bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen dat uw broers de aanslagen in Dobrosin niet pleegden

aangezien ze op die momenten in de gevangenis verbleven (CGVS II, p. 15). Eerder in datzelfde gehoor

verklaarde u in dat verband immers dat V. (…) tijdens de eerste aanslag in België was, dat hij tijdens de

tweede aanslag in de cel zat, en dat tijdens de derde aanslag uw beide broers (V. (…) en S. (…)) in de

cel zaten (CGVS II, p. 5). Uit de beschikbare informatie en uit de door u neergelegde stukken blijkt dat

de aanslagen in Dobrosin plaatsvonden op 17 mei 2012, 28 juni 2012 en 7 oktober 2012 en dat V. (…)

in voorhechtenis zat vanaf 1 juli 2012 en S. (…) vanaf 16 oktober 2012 (documenten 8, 30 en 36 in

groene map). Dat uw broers tijdens de aanslagen in de gevangenis zaten gaat aldus voor V. (…) slechts

gedeeltelijk en voor S. (…) geenszins op. Hoe dan ook, wat dit aspect betreft moet worden vastgesteld

dat het niet aan het Commissariaat-generaal toekomt de gepleegde rechtsgang over te doen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen wordt geconcludeerd dat er ernstige redenen zijn om

aan te nemen dat u medeverantwoordelijk bent voor en bewust heeft bijgedragen aan het begaan van

ernstige, nietWTC politieke misdrijven, en u derhalve dient te worden uitgesloten van bescherming

onder de Vluchtelingenconventie op grond van artikel 1, F, (b) van de Conventie van Genève van 28 juli

1951. Om bovenvermelde redenen kan ook de subsidiaire bescherming u niet worden toegekend.

Immers, artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet stipuleert dat een vreemdeling wordt uitgesloten van de

subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: (c) hij een

ernstig misdrijf heeft gepleegd.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich in deze beslissing beroept, is in bijlage aan

uw administratief dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande appreciatie te kunnen

wijzigen.

Uw identiteitskaart staaft louter uw persoonsgegevens, die hier niet ter discussie staan. Uw

Belgische arbeidsovereenkomst is niet relevant bij de beoordeling van een asielaanvraag. De foto’s

tonen een verwoeste woning, maar bieden op zich geen uitsluitsel over wiens woning het gaat noch

over de omstandigheden waarin deze woning werd verwoest. Het attest d.d. 29 januari 2014 geeft

evenmin aan in welke omstandigheden de woning van uw vader afgebrand zou zijn. De gerechtelijke

vervolging van uw broers S. (…) en V. (…), zoals aangetoond door diverse documenten, wordt nergens

betwist. De twee documenten d.d. 30 oktober 2013 staven louter dat u toestemming kreeg om uw broers

in de gevangenis te gaan bezoeken. De verschillende door S. (…) en V. (…) geschreven klachten

gericht aan diverse instellingen en een door V. (…) geschreven verklaring kunnen geenszins worden

beschouwd als objectieve bewijsstukken. Eenzelfde besluit dringt zich op voor de klachten/ brieven die

uw vader schreef aan de Albanese ambassades en aan de burgemeester van Preshevë, alsook voor

de klacht van uw broer L. (…) gericht aan de Raad voor Mensenrechten. De (gemanipuleerde)

internetartikelen d.d. 29 maart 2014 en 23 juli 2015 kwamen hierboven reeds aan bod. Het



RvV X - Pagina 8

internetartikel d.d. 7 juli 2013 toont louter een schietincident aan de Kosovaars/Servische grens aan,

niets meer. Het internetartikel uit 'Zhurnal' geeft louter aan dat in 2007 ene M. J. (…) vanuit Zweden in

opdracht van de Servische regering een website zou hebben opgericht om extremistische islamieten te

creëren. Het internetartikel van 'Presheva Jonë' geeft enkel aan dat de Albanese bevolking in Preshevë

ongerust is omdat de Servische autoriteiten Albanese burgers uitnodigen voor informele gesprekken. De

internetartikelen d.d. 2 maart 2012, 6 maart 2012 en 14 maart 2012 beschrijven de situatie van

Albanezen in Zuid-Servië en de spanningen tussen Servië en Kosovo, maar ook niets meer dan dat. In

geen van de zes hiervoor vermelde artikelen wordt van u of uw familie melding gemaakt. De overige

door u neergelegde artikelen, naast degene die reeds werden besproken in bovenstaande beslissing,

moeten allemaal gekaderd worden in de rechtszaak tegen uw broers S. (…) en V. (…) en de perikelen

rond M. S’. (…). Deze artikelen zijn echter niet van die aard een ander licht te werpen op de

vaststellingen dat het niet aan het Commissariaat-generaal toekomt de rechtsgang ten aanzien van uw

broers in Kosovo (opnieuw) te voeren. De lijst met telefoonnummers werd reeds in uw eerste

asielaanvraag besproken. De cd en usb bevatten in hoofdzaak klachten die u op 17 februari 2016 in

afgeprinte versie aan het Commissariaat-generaal bezorgde en hierboven werden besproken.

Wanneer de Commissaris-generaal een asielzoeker uitsluit van de vluchtelingenstatus en de status van

subsidiair beschermde, moet hij overeenkomstig artikel 55/2, tweede lid en artikel 55/4, § 4 van de

Vreemdelingenwet een advies verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel

met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Niettegenstaande bovenstaande bevindingen

meent de Commissaris-generaal dat het in de huidige omstandigheden niet aangewezen is dat u

gedwongen teruggeleid zou worden naar uw land van herkomst, waar, volgens uw verklaringen, uw

leven, uw fysieke integriteit of uw vrijheid in gevaar zou verkeren.

C. Conclusie

Steunend op de artikelen 55/2 en 55/4 van de Vreemdelingenwet wordt u uitgesloten van de

vluchtelingenstatus en uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal in casu toepassing heeft gemaakt van artikel 55/2 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) ingevolge hetwelk een vreemdeling

wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1 F van de

Vluchtelingenconventie en heeft meer bepaald geoordeeld dat er ernstige redenen zijn om aan te

nemen dat verzoekende partij een ernstig niet-politiek misdrijf (artikel 1 F (b)) heeft begaan.

De Raad stelt evenwel vast dat verwerende partij nalaat te preciseren op welke stukken uit het door

verzoekende partij bijgebrachte onderzoeksdossier van EULEX zij zich baseert om alsnog geloof te

hechten aan de door verzoekende partij voorgehouden betrokkenheid bij/lidmaatschap van en

activiteiten voor L. L. en de door verzoekende partij en haar familieleden voor het Commissariaat-

generaal en voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgelegde verklaringen aangaande

bepaalde gepleegde activiteiten en aanslagen tegen de Servische autoriteiten – dit terwijl in het kader

van haar eerste twee asielaanvragen geoordeeld werd dat geen enkel geloof kon worden gehecht aan

het lidmaatschap van verzoekende partij van L.L. voor haar vertrek uit Servië (in 2010), en, door een

gebrek aan concrete objectieve bewijzen, aan de aanslagen die L. L. zou hebben gepleegd voor het

vertrek van verzoekende partij uit Servië – en te besluiten dat verzoekende partij deelnam aan het

plegen van gewapende aanslagen tegen de Servische staatsinstellingen.

Waar verwerende partij in de bestreden beslissing verwijst naar de verschillende hinderlagen die

werden opgezet voor het Servische leger in de periode april-mei 2003, de beschieting in de periode

juli/augustus 2002 door haar vader en S. van een voertuig van de gendarmerie, de beschieting door

verzoekende partij en haar broers L. en A. van een kleine vrachtwagen van het Servische leger in de

zomer van 2005 en het doorsnijden van de communicatielijnen van de Servische militairen, stelt de

Raad vast dat deze feiten slechts bevestigd worden in de door haar broer S. opgestelde verklaring d.d.

25 september 2012 (administratief dossier, stuk 11B, map documenten, nr. 4, “Notice” van “The

Freedom Movement”), doch dient erop te worden gewezen dat door verzoekende partij in het kader van

haar tweede asielaanvraag reeds een Albanese versie van deze verklaring werd bijgebracht, doch

dienaangaande door de commissaris-generaal geoordeeld werd dat het document een gesolliciteerd

karakter heeft waaraan geen enkele objectieve bewijskracht kan worden gehecht (administratief dossier,

stuk 15, map tweede asielaanvraag). Ook in het onderzoeksdossier wordt door de onderzoekers in

verband met deze verklaring van S. opgemerkt dat het duidelijk werd opgesteld met het oog op het

verkrijgen van politiek asiel in België. De voormelde aanslagen die de beweging L. L. zou hebben

gepleegd worden voorts niet bevestigd door de inhoud van het door haar broer S. geschreven dagboek
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dat in beslag werd genomen (administratief dossier, stuk 11B, map documenten, nr. 4, “Diary”). In het

dagboek wordt weliswaar melding gemaakt van paramilitaire activiteiten door de groep en het feit dat zij

aanvallen tegen Servische staatsinstellingen planden en (vermoedelijk) pleegden, doch bevat de

beschrijving van hun activiteiten onvoldoende concrete elementen met betrekking tot de aanslagen die

zij gepleegd zouden hebben en worden de voormelde aanslagen die L. L. zou hebben gepleegd volgens

de verklaringen van verzoekende partij en haar familieleden nergens duidelijk vermeld in het dagboek.

Het is de Raad dan ook niet duidelijk op basis waarvan verwerende partij van oordeel is dat uit de thans

door verzoekende partij neergelegde stukken “onomstotelijk” blijkt dat verzoekende partij in het verleden

gewapende acties ondernomen heeft tegen de Servische autoriteiten en dat op basis van deze

documenten, die haar vroegere verklaringen zouden staven, verzoekende partij beschouwd moet

worden als directe dader van en medeplichtige aan gewapende aanslagen tegen de Servische

instellingen. Anderzijds is de Raad van oordeel dat er – evenwel de uitspraak van het Hooggerechtshof

in acht nemende –, gelet op de inhoud van de door verzoekende partij thans aangebrachte documenten

en in het bijzonder de kopies van uittreksels uit het onderzoeksdossier van EULEX d.d. 2012, en dit in

tegenstelling tot wat in het kader van de eerdere asielaanvragen van verzoekende partij werd

geoordeeld, mogelijke indicaties zijn dat verzoekende partij toch betrokken is bij de beweging L. L. en

dat L. L. in het verleden, voor het vertrek van verzoekende partij uit Servië in 2010, aanslagen heeft

gepleegd tegen de Servische staatsinstellingen. De Raad acht evenwel verder onderzoek noodzakelijk

naar de betrokkenheid van verzoekende partij bij deze beweging en de vraag of de in de thans

aangebrachte documenten vermelde aanslagen inderdaad hebben plaatsgevonden. Gezien de Raad in

deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad derhalve aan essentiële

elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg

dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de vreemdelingenwet

te worden vernietigd.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

28 oktober 2016 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juni tweeduizend zeventien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


