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nr. 191 818 van 11 september 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 9 december 2016

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

staatlozen van 10 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 26 juni 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat X en van attaché X, 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 Mitrovicë en bent u Kosovaars

staatsburger. Eind 1997 of begin 1998 kocht u een wapen van een lid van de familie H. (…). Even later

verkocht u dit wapen door aan een andere man, die echter een politieagent bleek te zijn. U werd

gearresteerd en gedwongen te vertellen van wie u het wapen gekocht had. U vreesde represailles van

de familie H. (…) omdat u één van hen verraden had aan de politie. Op 15 april 1998 vroeg u voor een

eerste maal asiel aan in België. In het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u Kosovo verlaten

te hebben omdat u tijdens een manifestatie een Serviër verwond zou hebben. Voor deze feiten werd u

gezocht door de politie waardoor u het land besloot te verlaten. Inzake uw eerste asielaanvraag nam het

Commissariaat-generaal uiteindelijk een technische weigeringsbeslissing. U keerde niet terug naar uw

land van herkomst. Op 24 oktober 2006 diende u voor de tweede maal een asielaanvraag in, die door
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de Dienst Vreemdelingenzaken niet inoverweging werd genomen. U keerde wederom niet terug naar

uw land van herkomst. Op 19 oktober 2012 werd u door de Belgische autoriteiten aangehouden op

verdenking van diefstal. Voor deze feiten werd u op 22 mei 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf

van 30 maanden. Op 15 augustus 2013 werd u voorlopig in vrijheid gesteld en gerepatrieerd naar

Kosovo. Terug in uw thuisland maakten uw broers F. (…) en A. (…) – uw drie andere broers verblijven

in het buitenland – u duidelijk dat u niet bij hen mocht komen inwonen. Zij zagen in uw aanwezigheid

een mogelijk probleem met de familie H. (…) wegens uw problemen waardoor u eind jaren ’90 uw

geboortegrond diende te verlaten: kort na uw vertrek uit Kosovo in 1998 waren de H. (…)’s immers bij

hen langs gekomen en hadden ze naar u gevraagd. U verbrak het contact met uw broers een tweetal

maanden na uw terugkeer en ging inwonen en tevens werken bij uw familieleden in de dorpen

rondom Mitrovicë. Omdat u niet meer welkom was bij uw broers, had het voor u echter geen zin meer

om langer in Kosovo te blijven en besloot u opnieuw naar België te komen. Op 25 augustus 2016 diende

u voor een derde keer een asielaanvraag in. Hoewel u sinds uw terugkeer in Kosovo in 2013 geen enkel

concreet probleem met de H. (…)’s had gekend, vreesde u dat ze de problemen van vroeger nog niet

vergeten waren en dat ze u daarom zouden proberen te vermoorden indien ze van uw aanwezigheid in

Kosovo op de hoogte gebracht zouden worden. Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legde

u uw identiteitskaart, uitgereikt op 27 augustus 2013 in Mitrovicë, neer.

B. Motivering

Er dient opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent om een 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.

U verklaarde van 2013 tot begin 2016 in Kosovo gewoond en gewerkt te hebben. U stelde niet bij uw

naaste familie te kunnen verblijven omdat uw familie vreesde dat er door uw aanwezigheid problemen

zouden kunnen ontstaan met de familie H. (…), met wie u sinds 1998 in een conflict verwikkeld bent: tot

op heden vreesde u represailles vanwege de H. (…)’s omdat u één van hen in 1997 of 1998 verlinkt had

aan de autoriteiten.

Vooreerst dient opgemerkt dat uw verklaringen in het kader van uw eerste asielaanvraag aangaande de

redenen waarom u begin 1998 Kosovo heeft verlaten, fundamenteel blijken te verschillen van hetgeen u

verklaarde in het kader van uw derde asielaanvraag. Zo stelde u op 25 augustus 1998 tijdens een

interview op het Commissariaatgeneraal dat u problemen gekend had met een Serviër die u tijdens een

manifestatie verwondde. U dook na dit incident onder en vluchtte naar België. Nergens vermeldde u uw

problemen met de H. (…)’s die wraak op u zouden willen nemen (CGVS 1e AA dringend beroep, d.d. 25

augustus 1998, p. 4). In het kader van uw derde asielaanvraag verklaarde u evenwel dat u eind 1997 of

begin 1998 een wapen gekocht had van een lid van de familie H. (…). Even later verkocht u dit wapen

door aan een andere man, die later een politieagent bleek te zijn. U werd gearresteerd en gedwongen te

vertellen van wie u het wapen gekocht had. U vreesde represailles van de familie H. (…) omdat u één

van hen verraden had aan de politie en vertrok hierop een eerste keer naar België. U haalde op geen

enkel ogenblik uw vermeende vluchtmotieven, zoals verklaard op 25 augustus 1998, aan. Integendeel, u

verklaarde dat uw probleem met de familie H. (…) uw enige vluchtmotief was (CGVS 3e AA, p. 17).

Dat u over uw in het kader van uw derde asielaanvraag ingeroepen enige aanleiding voor uw vlucht

uit Kosovo in 1998 niets vermeldde in het kader van uw eerste asielaanvraag, doet op fundamentele

wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw beweerde vrees ten aanzien van de H. (…)’s. Dat u

hierdoor met uw in Kosovo verblijvende broers (verbale) conflicten zou gehad hebben, zoals u

beweerde (CGVS 3e AA, p. 17), is bijgevolg evenmin aannemelijk. Dat er aan uw beweerde vrees ten

aanzien van de H. (…)’s slechts weinig geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit de vaststelling dat u

tijdens uw twee en een half jaar durende verblijf in Kosovo nooit met de familie H. (…) in contact bent

geweest en dat u ondanks uw contacten binnen uw familie zelfs niet eens wist of uw familie in deze

periode werd gecontacteerd door de familie H. (…). U gaf aan dat u zich niet informeerde naar uw

belagers omdat het u niet interesseerde (CGVS, p. 17-19). U wist bijgevolg niet of de man die u eind

jaren ’90 verraden zou hebben aan de politie, nog steeds in de gevangenis zit of niet. Ook kon u zijn

voornaam niet weergeven, noch kende u de namen van de andere broers H. (…) (CGVS, p. 17-19).

Gevraagd waarop u zich baseerde bij het uiten van uw vrees voor de familie H. (…), gaf u slechts mee

dat "als iemand iets doet, de andere dit nooit zal vergeten" (CGVS, p. 17). Deze blote bewering zonder

verdere inhoudelijke verduidelijking staafde u echter niet concreet. Dat u niet over concrete en precieze

informatie betreffende de familie H. (…) of over hun actuele houding ten aanzien van uw persoon en uw

familie beschikte, hoewel het volgens uw verklaringen in het kader van uw derde asielaanvraag om de

kern van uw vrees bij terugkeer naar Kosovo gaat en hoewel u meer dan twee en een half jaar in haar

omgeving resideerde, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met

een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij of zij zich spontaan en zo
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gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn of haar

asielrelaas, quod non in casu. Deze bevindingen ondermijnen dan ook bijkomend de geloofwaardigheid

van uw beweerde vrees ten aanzien van de H. (…)’s en bijgevolg tevens de geloofwaardigheid van uw

beweerde problemen met uw in Kosovo verblijvende broers.

Zelfs al zou er aan de door u beweerde problemen met de H. (…)’s en met uw broers geloof gehecht

kunnen worden, quod non, dan nog zijn deze beweerde problemen met de familie H. (…) en met uw in

Kosovo verblijvende broers onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgeschakeld te kunnen worden met

vervolging of met ernstige schade. Uit uw verklaringen blijkt immers dat er zich in de periode dat u in

Kosovo verbleef, in casu tussen 15 augustus 2013 en uw vertrek begin 2016, geen enkel probleem

heeft voorgedaan met de familie H. (…). U stelde bovendien nooit enige zwaarwichtige problemen

gekend te hebben met uw eigen familie: u was weliswaar niet welkom bij uw broers uit vrees dat uw

aanwezigheid tot mogelijke problemen zou kunnen leiden, maar steeds bleven de ruzies beperkt tot

woordenwisselingen. Enige vorm van fysiek geweld is nooit voorgekomen (CGVS 3e AA, p. 20). Hoewel

u niet in de woningen van uw broers terecht kon, werd u bovendien opgevangen en ondersteund

door andere familieleden, die u zelfs werk aanboden (CGVS 3e AA, p. 4-5).

Tot slot dient er vastgesteld te worden dat, indien deze problemen bij terugkeer naar Kosovo alsnog

een zwaarwichtiger karakter zouden aannemen, u geen overtuigende feiten of elementen aangehaald

heeft waaruit zou kunnen blijken dat u voor eventuele toekomstige problemen met uw familie of met de

familie H. (…), die overigens behoren tot de louter interpersoonlijke (tussen privépersonen) en

gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) sfeer, geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van

en/of bescherming door de in Kosovo aanwezige nationale autoriteiten en dat er aldus zwaarwegende

gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar Kosovo voor u

sprake zou zijn van een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Immers, opdat internationale bescherming kan worden verleend aan een asielzoeker dient aangetoond

te worden dat de asielzoeker geen aanspraak zou kunnen maken op nationale bescherming. In het

verleden diende u naar aanleiding van uw beweerde problemen echter nooit klacht in (CGVS 3e AA, p.

10). Uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt bovendien dat, wanneer

de Kosovaarse politie (KP) – waarmee u overigens geen problemen heeft gekend (CGVS 3e AA, p. 9-

10) – van misdrijven op de hoogte wordt gesteld, ze op afdoende wijze actie onderneemt.

Niettegenstaande de politie moeite heeft met het bestrijden van complexe misdaden, wat volgens de

Europese Commissie te wijten is aan een zwakke informatiegestuurde politiezorg, oordeelt de Europese

Commissie dat de onderzoekscapaciteit van de politie over het algemeen goed is. Voor alle etnische

groepen worden de wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van

vervolging gegarandeerd. Klachten worden zonder onderscheid naar etnie en los van enige inmenging

behandeld. Eveneens besteedt de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in

Europe) Mission in Kosovo” speciale aandacht aan het creëren van een veiliger leefomgeving in

Kosovo. De OSCE ziet ook toe op de effectieve naleving door de KP van de internationale normen

inzake mensenrechten en adviseert de KP over hoe zij haar werkzaamheden kan verbeteren. Tot slot

dient gewezen te worden op de mogelijkheden die elke burger in Kosovo heeft om klacht in te dienen in

geval van een ongeoorloofd politieoptreden. Dit kan bij de Kosovaarse politie, het politie-inspectoraat

van Kosovo, de ombudsman en de OSCE. Dergelijke klachten hebben reeds geleid arrestaties,

schorsingen en overplaatsingen. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval

van eventuele (veiligheids)problemen de in Kosovo opererende autoriteiten aan alle Kosovaarse

onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de

zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich steunt, is in bijlage bij het administratieve

dossier gevoegd. De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande vaststellingen

te wijzigen. Uw Kosovaarse identiteitskaart bevestigt slechts uw identiteit en uw afkomst, waaraan niet

getwijfeld wordt.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. In een

tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van het evenredigheidsbeginsel en is zij van

mening dat verwerende partij onzorgvuldig en onvoorzichtig tewerk is gegaan. In een derde middel
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betoogt verzoekende partij dat er sprake is van de schending van het redelijkheidsbeginsel. In een

vierde middel roept verzoekende partij de schending in van “de invulling van het begrip “vluchteling” van

artikel 1 a van het Verdrag van Genève”. In een vijfde en laatste middel haalt verzoekende partij de

schending aan van “de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus”.

De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

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 wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: 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 partij de motieven van de

bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder 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.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing 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

de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

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

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3. De Raad merkt vooreerst op dat door verwerende partij verschillende vaststellingen werden

gedaan die de geloofwaardigheid van het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas ernstig

ondergraven. Meer bepaald wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat geen enkel geloof kan

worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde vrees ten aanzien van de H.’s, daar (i)

verzoekende partij over deze in het kader van haar derde asielaanvraag ingeroepen enige aanleiding

voor haar vlucht uit Kosovo in 1998 niets vermeldde in het kader van haar eerste asielaanvraag en (ii) zij

tijdens haar twee en een half jaar durende verblijf in Kosovo nooit met de familie H. in contact is

geweest en zich zelfs niet informeerde naar haar belagers, en zij dan ook niet over concrete en precieze

informatie betreffende de familie H. of over hun actuele houding ten aanzien van haar persoon en haar

familie beschikt, hoewel het volgens haar verklaringen in het kader van haar derde asielaanvraag om de

kern van haar vrees bij terugkeer naar Kosovo gaat en hoewel zij meer dan twee en een half jaar in de

omgeving van deze familie resideerde.

2.2.4. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen overtuigende argumenten

aanbrengt die voormelde vaststellingen, en de conclusie die eruit voortvloeit, in een ander daglicht

stellen.

Waar zij in haar verzoekschrift onder de titel “Feiten” stelt dat de aanleiding voor haar problemen

tweevoudig was, daar zij enerzijds tijdens een manifestatie een Serviër had verwond waardoor zij de
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Servische politie vreesde en zij zich anderzijds de woede van de familie H. op de nek haalde omdat zij

één van hen verraden had aan de politie toen zij gearresteerd werd omdat zij een wapen dat zij had

gekocht van een lid van de familie H. trachtte door te verkopen aan een andere man, die echter een

politieagent bleek te zijn, wijst de Raad er evenwel op dat deze loutere post-factumverklaring dat de

reden voor haar vlucht in de jaren 90 tweevoudig was geenszins volstaat om afbreuk te doen aan

enerzijds de vaststelling dat verzoekende partij in het kader van haar derde asielaanvraag uitdrukkelijk

verklaarde dat haar probleem met de familie H. de enige reden was waarom zij eind jaren 90 haar land

van herkomst had verlaten (administratief dossier, stuk 6, gehoorverslag CGVS d.d. 28/10/2016, p. 17)

en anderzijds de vaststelling dat verzoekende partij over haar problemen met de familie H., dat volgens

haar huidige verklaringen nochtans haar enige vluchtmotief zou zijn, niets vermeldde in het kader van

haar eerste asielaanvraag.

Ook het argument van verzoekende partij aangaande de tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal aanwezige tolk is niet van aard om de verschillende vaststellingen die leiden tot de conclusie

dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan haar asielrelaas in een ander daglicht te stellen.

Verzoekende partij stelt dienaangaande dat de tolk erg summiere en ongenuanceerde vertalingen van

haar relaas overmaakte. Verzoekende partij geeft toe dat zij de problemen met betrekking tot de tolk

tijdens haar gehoor niet zelf heeft gesignaleerd. Dit omdat zij slechts in erg beperkte mate Nederlands

verstaat. Evenwel heeft zij wel een notie van het Nederlands, waardoor zij wel kon vaststellen dat de

vertaling erg summier en ongenuanceerd was. De Raad wijst verzoekende partij er evenwel op dat

verzoekende partij er bij de aanvang van haar gehoor op werd gewezen dat eventuele problemen

betreffende de tolk gemeld moeten worden (administratief dossier, stuk 6, gehoorverslag CGVS d.d.

28/10/2016, p. 1). Het is geenszins ernstig dat verzoekende partij, die nochtans reeds tijdens haar

gehoor zou hebben vastgesteld dat de tolk haar verklaringen erg summier en ongenuanceerd vertaalde,

hiervan geen enkele melding maakte tijdens haar gehoor zelf, maar daarentegen zowel bij de aanvang

als bij het einde van haar gehoor uitdrukkelijk stelde de tolk goed te hebben begrepen, om dan

vervolgens, nadat zij wordt geconfronteerd met verschillende vaststellingen in haar verklaringen die de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas ondergraven, plots op te werpen dat haar verklaringen niet goed

vertaald werden door de tijdens haar gehoor aanwezige tolk. Overigens bestaat, hoewel het

gehoorverslag van de commissaris-generaal geen authentieke akte of proces-verbaal uitmaakt, een

vermoeden van wettigheid tot het bewijs van het tegendeel dat wat werd neergeschreven correct is

gebeurd (RvS 15 februari 2007, nr. 167.854). 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. Verzoekende partij blijft evenwel in gebreke dergelijke elementen bij te brengen.

Dienvolgens is haar argument met betrekking tot de tolk niet van aard om de in de bestreden beslissing

aangehaalde vaststellingen in een ander daglicht te stellen.

2.2.5. De Raad is verder van oordeel dat de motivering in de bestreden beslissing dat de door

verzoekende partij beweerde problemen met de familie H. en met haar in Kosovo verblijvende broers

hoe dan ook onvoldoende zwaarwichtig zijn om gelijkgeschakeld te kunnen worden met vervolging of

met ernstige schade en dat verzoekende partij, indien deze problemen bij terugkeer naar Kosovo alsnog

een zwaarwichtiger karakter zouden aannemen, geen overtuigende feiten of elementen aangehaald

heeft waaruit zou kunnen blijken dat zij voor eventuele toekomstige problemen met haar familie of met

de familie H. geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de

in Kosovo aanwezige nationale autoriteiten een overtollig motief betreft zodat het eventueel gegrond

bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoekende partij aldus

geen belang heeft bij het aanvoeren ervan. Immers blijkt uit wat voorafgaat duidelijk dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan deze door haar beweerde problemen met de familie H. en dus ook niet

aan haar bewering dat zij hierdoor met haar in Kosovo verblijvende broers (verbale) conflicten zou

gehad hebben.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog verwijst naar de “COI Focus” betreffende

“Kosovo – Beschermingsmogelijkheden” d.d. 26 augustus 2015, dewelke door verwerende partij werd

toegevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, stuk 15, landeninformatie) en

verzoekende partij tevens als bijlage voegt bij haar verzoekschrift (bijlage 8), stellende dat hieruit blijkt

dat er in Kosovo wel wraak of vergelding bestaat, wijst de Raad erop dat dergelijke loutere verwijzing

naar de algemene situatie in Kosovo niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient immers in

concreto te worden aangetoond, alwaar verzoekende partij, zo blijkt uit wat voorafgaat, in gebreke blijft.
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2.2.7. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.8. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met betrekking

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument feitelijke

grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

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

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

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan 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 partij een reëel risico op ernstige schade loopt 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 partij toont evenwel niet aan dat er heden in Kosovo een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

2.2.9. Waar verzoekende partij stelt dat verwerende partij onzorgvuldig en onvoorzichtig is tewerk

gegaan, leidt de Raad af dat verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd

geschonden. De Raad benadrukt evenwel dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de

verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de

commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder

de door verzoekende partij neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief

dossier, stukken 14 en 15) en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal

d.d. 28 oktober 2016 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Albanees. De commissaris-generaal heeft de

asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222;

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.10. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

Waar verzoekende partij verwijst naar het evenredigheidsbeginsel, is de Raad van oordeel dat het

proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel niet is geschonden daar

de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt immers slechts

het proportionaliteitsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat in casu niet het

geval is.

2.2.11. De middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de
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commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven – met uitzondering van het overtollig bevonden motief – die de

Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij 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 partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf 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


