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nr. 191 400 van 4 september 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige

kinderen:

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 en X, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers

van hun minderjarige kinderen X, X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op

22 december 2016 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 29 november 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. BOURGEOIS verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing in hoofde van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees afkomstig uit Preshevë (Zuid-Servië). U bezit de

Servische nationaliteit. Uw adoptiemoeder is de zus van B. F. (…)’s vader. B. F. (…) (O.V. X) werd in

december 2008 met geweld aangehouden door de Servische autoriteiten op verdenking van

oorlogsmisdaden. Na een lange juridische strijd werd hij in november 2013 uiteindelijk vrijgesproken.

Sindsdien kende hij evenwel nog geregeld problemen met de Servische autoriteiten, zo werd hij nog

gearresteerd en opgesloten. Na zijn vrijlating in 2015 werd u 7 à 8 keren door de politie tegengehouden
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en ondervraagd over het doen en laten van B. (…). Uw echtgenote F. M. (…) was hierbij één keer

aanwezig. U heeft uw echtgenote nooit op de hoogte gebracht van uw andere confrontaties met de

politie. In juli 2016 werd u op straat opnieuw aangehouden door de politie. Er werd u voorgesteld voor

hen te komen werken en hen informatie te verschaffen over B. (…). U diende de dag nadien naar hen

terug te komen, wat u ook deed. U liet de agenten toen weten te weigeren om samen te werken en om

informatie door te geven. Alvorens u vertrok lieten de agenten u weten dat u hiervan spijt zou krijgen.

Op 12 september 2016 opende u om 5u ’s ochtends de deur toen u geklop hoorde. Uw echtgenote en

kinderen sliepen toen nog. Gemaskerde agenten van de Servische politie en gendarmerie vielen binnen

en dwongen u meteen op de grond te gaan liggen. Uw echtgenote en kinderen werden wakker en

bleven gedurende de hele actie op de kinderkamer. Uw woning werd doorzocht en na vier uren werd u

meegenomen naar het politiekantoor in Vranje waar u tot de volgende dag werd opgesloten. De

volgende ochtend werd u gezegd dat er naar wapens van B. (…) in uw woning was gezocht. U diende

een document te ondertekenen waarvan u de inhoud niet kent en kon nadien naar huis gaan. Toen u

thuis aankwam was uw echtgenote aanwezig. Uw kinderen waren sinds de inval ondergebracht bij A. R.

(…), een oom. Na een week keerden uw kinderen terug naar huis. Op 6 oktober 2016 verliet u in het

bezit van uw Servisch paspoort legaal Servië en reisde u naar België waar u twee dagen later aankwam

en op 14 oktober 2016 asiel vroeg. U bent in het bezit van de volgende originele documenten:

uw Servisch paspoort en de paspoorten van uw gezinsleden, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw

rijbewijs en een document van de rechtbank van Vranje waarmee u de huiszoeking van 12 september

2016 wil staven.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratief

dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan

toekennen.

Gelet op meerdere frappante tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw

echtgenote kan immers geen enkel geloof gehecht worden aan uw asielrelaas.

Allereerst schetsen u en uw echtgenote de gebeurtenissen van 12 september 2016 – uw directe

vluchtaanleiding - totaal verschillend. U beweerde dat u zelf de deur had geopend die dag (CGVS II,

p.5). Uw echtgenote lag toen nog te slapen, ze hoorde het geklop aan de deur niet (CGVS II, p.6). De

politie en gendarmerie – allen gemaskerd (CGVS II, p.5 en 7) – vielen binnen en u diende meteen op de

grond te gaan liggen (CGVS II, p.6). Uw echtgenote en kinderen werden uiteindelijk van het lawaai

wakker en bleven de hele actie in de kamer van de kinderen. U heeft uw echtgenote niet gezien

doorheen de hele actie (CGVS II, p.6-7). Volgens uw verklaringen was uw echtgenote thuis toen u de

dag nadien van uw aanhouding naar huis keerde. Ze was bezig met het huishouden (CGVS II, p.9). Uw

kinderen waren toen afwezig. Uw kinderen verbleven immers sinds de huiszoeking van 12

september 2016 bij hun oom A. R. (…). Na een week keerden uw kinderen van hun oom terug naar huis

(CGVS II, p.10). Sinds de inval op 12 september 216 kende u geen problemen meer (CGVS II, p.10).

Uw echtgenote beweerde daarentegen dat zij de deur opende op 12 september 2016, u sliep immers

toen op de deur werd geklopt. U werd wakker zodra de ordediensten binnenkwamen (CGVS echtgenote

II, p.3). Uw echtgenote legde uit dat onder andere 2 vrouwen in burger binnenkwamen. Ze kon niet zien

of er gemaskerde personen betrokken waren bij de actie (CGVS echtgenote II, p.2). Vervolgens werden

jullie allemaal samen in eenzelfde kamer gebracht, de kamer waar jullie gewoonlijk leven. Gedurende de

hele actie bleven u en uw echtgenote samen in die ene kamer, aldus uw echtgenote (CGVS echtgenote

II, p.3). Wat betreft uw terugkeer naar huis de daaropvolgende dag, stelde uw echtgenote dat ze niet

thuis was toen u thuis aankwam. Samen met de kinderen was ze immers naar de buren getrokken na

de inval. Toen ze ’s avonds op 13 september 2016 naar huis keerde, was u al terug thuis (CGVS II, p.4).

De dag nadien trokken uw echtgenote en jullie kinderen naar uw schoonouders waar ze gedurende

drie weken verbleven (CGVS echtgenote II, p.4). In die drie weken trok u soms samen met uw

echtgenote naar uw woning om uw vertrek uit het land voor te bereiden. Jullie werden twee keer

tegengehouden en ondervraagd door de politie (CGVS echtgenote II, p.4). Uw echtgenote bevestigde

dat er slechts één keer een inval/huiszoeking zoals op 12 september 2016 is geweest (CGVS

echtgenote II, p.5).

Gelet op de totaal verschillende versie van de beweerde huiszoeking op 12 september 2016 kan er

geen enkel geloof gehecht worden aan deze huiszoeking. Het document dat u voorlegt ter staving van

deze huiszoeking volstaat niet om uw geloofwaardigheid te herstellen. Opdat documenten

bewijskrachtig kunnen zijn dienen ze immers ondersteund te worden door een geloofwaardig relaas wat

geenszins het geval is.

Ook aan de beweerde problemen voor 12 september 2016 kan geen enkel geloof gehecht worden. U

beweerde immers voor 12 september 2016 een zevental keer door de politie op straat te zijn

aangesproken over B. (…). Bij één van deze confrontaties was uw echtgenote aanwezig. U heeft uw

echtgenote nooit op de hoogte gebracht van uw andere confrontaties met de politie (CGVS II, p.4). Uw
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echtgenote stelde echter dat u haar voor 12 september 2016 vier à vijf keer had verteld over uw eerdere

confrontaties met de politie; ze was hierbij nooit aanwezig (CGVS echtgenote II, p.2).

Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe geen enkel geloof te kunnen hechten aan de

door u beweerde problemen in Servië ten gevolge van uw familiale band met B. F. (…). Uw bewering

dat u, omdat u reeds eerder zou zijn vervolgd en omdat er een arrestatiebevel werd uitgevaardigd tegen

B. F. (…), opnieuw door de autoriteiten kan opgehaald en opgesloten worden als drukkingsmiddel ten

aanzien van B. (…), is gelet op het bedrieglijk karakter van uw beweerde eerder ondergane vervolging,

een blote bewering die niet ondersteund wordt door objectieve informatie.

Uw overige documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Uw identiteit en nationaliteit staan niet

ter discussie.

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.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, zijnde de

echtgenote van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van

eerste verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekende partijen beroepen zich in een enig middel op de schending van artikel 1 van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 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) en van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Tevens menen

verzoekende partijen dat door verwerende partij een klaarblijkelijke beoordelingsfout werd begaan.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, 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 (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen. Zij maken verder niet

duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat

verzoekende partijen in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.2. 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 dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; 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 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

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). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De
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ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3. Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift een theoretische uiteenzetting geven over de

dader en de redenen van vervolging, over de sociale groep en over de afwezigheid van bewijs wijst de

Raad erop dat deze theoretische uiteenzettingen geen concrete weerlegging betreffen van de

uitgebreide motivering van verwerende partij waarom aan het door hen voorgehouden asielrelaas totaal

geen geloof kan worden gehecht.

2.2.4. Betreffende het verwijt van verzoekende partijen dat verwerende partij “zich ertoe beperkt te

zeggen dat de elementen die door de verzoekers in hun asielaanvraag (werden aangehaald) niet binnen

het toepassingskader van de Vreemdelingenconventie d.d. 1951 horen” en verwerende partij hen het

niet eerbiedigen van het subsidiariteitsprincipe niet kan aanwrijven daar “hun vervolging rechtstreeks

verbonden is met de overheid die nu de macht in Servië uitoefent” en betreffende het voorhouden door

verzoekende partijen dat hun vrees “bij geval van hun terugkeer naar hun land van herkomst wel actueel

is”, wijst de Raad er echter op dat een dergelijke motivering dat de voorgehouden asielmotieven niet

zouden ressorteren onder het toepassingsveld van de criteria bepaald bij artikel 1, A(2) van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951en dat de vrees van verzoekende partijen niet

actueel zou zijn door verwerende partij in de bestreden beslissingen niet wordt gehanteerd. De

bestreden beslissingen beperken zich tot een uitgebreide motivering die op afdoende wijze het volstrekt

ongeloofwaardig karakter van het voorgehouden asielrelaas aantoont waaruit tevens met recht wordt

gesteld dat het mogelijks opnieuw door de autoriteiten opgehaald en opgesloten worden als

drukkingsmiddel ten aanzien van B. F., gelet op het bedrieglijk karakter van de beweerde eerder

ondergane vervolging, een blote bewering is die niet ondersteund wordt door objectieve informatie. Tot

slot oordeelt de Raad dat de opmerking dat de vervolging verbonden is met de overheid totaal irrelevant

is gezien de absolute ongeloofwaardigheid van de voorgehouden asielmotieven.

2.2.5. Ook het bewijs van de familieband met B. F., middels de bij het verzoekschrift gevoegde stukken

– geboorteakte van B. F., overlijdensakte van diens vader en de overlijdensakte van de moeder van

eerste verzoekende partij –, acht de Raad in dit verweer irrelevant daar deze familieband in onderhavige

bestreden beslissingen geen punt van discussie betreft.

2.2.6. Voor wat betreft de bewering in het verzoekschrift dat B. F. onlangs werd erkend als vluchteling

wijst de Raad erop dat elke asielaanvraag individueel dient te worden onderzocht en dat voormelde

erkenning geen afbreuk doet aan de motieven van verwerende partij in onderhavige bestreden

beslissingen die terecht doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het door verzoekende partijen

voorgehouden persoonlijk vervolgingsrelaas.

2.2.7. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen de specifieke motieven van verwerende partij

aangaande het ongeloofwaardig bevinden van het voorgehouden asielrelaas, meer in het bijzonder

betreffende de flagrante tegenstijdigheden tussen eerste en tweede verzoekende partij, totaal

ongemoeid laten waardoor deze als onbetwist en vaststaand moeten worden beschouwd.

Desbetreffende motieven blijven dan ook onverminderd overeind.

2.2.8. Waar verzoekende partijen ten slotte betreffende het document van de rechtbank van Vranje

waarbij een huiszoeking wordt gelast op 12 september 2016 stellen dat verwerende partij de

authenticiteit van dit stuk niet betwist, stelt de Raad evenwel vast dat verzoekende partijen in voormeld

betoog er ten onrechte van uit blijken te gaan dat aan bijgebrachte documenten slechts bewijswaarde

kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel

ook om andere redenen dan hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere

bewijswaarde weigeren. De Raad benadrukt, zoals ook terecht door verwerende partij werd opgemerkt,

dat aan voorgelegd document slechts bewijswaarde kan worden toegekend wanneer het wordt

voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu

niet het geval is. Documenten hebben immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten.

Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

bevonden asielrelaas te herstellen.
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2.2.9. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen

volstrekt geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.10. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich

eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende

uit het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenwel niet aan dat er in Servië een situatie heerst van

willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partijen kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.11. Uit wat vooraf gaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij geen manifeste beoordelingsfout

kan worden ontwaard.

2.2.12. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissingen zijn gesteund

op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in

hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september 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


