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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.040 van 25 maart 2009
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 26
november 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 7 november 2008.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. NOTENBAERT
loco advocaat R. VAN DE SIJPE en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees uit Ostrozub, gemeente Malishevë
(Kosovo) en bezit u het Kosovaars staatsburgerschap.
In 1996 trok u naar Duitsland nadat u, net als een twintigtal andere Albanezen, door de
toenmalige Servische autoriteiten ten onrechte werd veroordeeld wegens illegaal wapenbezit
en het blokkeren van een straat.
Nadat uw asielaanvraag werd geweigerd reisde u in 1998 verder naar Nederland. Ook daar
werd uw asielaanvraag geweigerd.
Na enkele maanden keerde u terug naar Duitsland, waar u omwille van de Kosovo-crisis
tijdelijk werd opgevangen.
Nadat uw tijdelijk beschermingsstatuut werd opgeheven, keerde u vanuit Duitsland terug
naar Kosovo.
Aangekomen in Ostrozub zag u dat uw dorp vernield was door de oorlog. Ook zag u
documentaires over wat in uw dorp was gebeurd tijdens de oorlog.
U raakte hierdoor getraumatiseerd.
Op aanraden van uw huisarts bezocht u sinds 2001 tweemaal per maand een
neuropsychiater, dr. (G. H.), in Drenas. Hij schreef u medicijnen voor en hield praatsessies
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met u. Op 24 juni 2007 consulteerde u hem voor het laatst. Aangezien uw problemen niet
verbeterden en u in Kosovo geen rust kon vinden, stelde hij u voor het land te verlaten.
U had tevens schrik zelf problemen te zullen veroorzaken met omstanders.
Zo had u het gevoel beledigd te worden door uw omgeving, waarop u hen beledigde en in
discussie met hen trad.
Daarenboven had u steeds angst voor algemene incidenten of gebeurtenissen in Kosovo:
telkens iets gebeurde in Kosovo dacht u dat uw familie iets zou kunnen overkomen.
Uiteindelijk verliet u in april 2008 Kosovo richting België, waar u op 28 april 2008 asiel vroeg.
Sinds uw terugkeer naar Kosovo in 2000 kende u wegens een regimewissel geen
moeilijkheden meer met betrekking tot uw vluchtredenen van 1996.
U bent in het bezit van uw identiteitskaart van UNMIK (tijdelijke VN-administratie in Kosovo),
uitgereikt op 29 oktober 2003 te Prishtinë; uw UNMIK-rijbewijs, uitgereikt op 3 juli 2007; uw
UNMIK-huwelijksakte, uitgereikt op 12 september 2002 te Malishevë; en de UNMIK-
geboorteaktes van u en uw zoon alsook een UNMIK-geboortebewijs van uw dochter.
Verder legde u meerdere medische attesten voor uit Kosovo en België.
Uit de Kosovaarse medische attesten blijkt dat u sinds januari 2001 geregeld een
neuropsychiater raadpleegde wegens een post-traumatisch stresssyndroom en dat u
hiervoor medicatie werd voorgeschreven (alle d.d. 17 mei 2008).
Uit de Belgische medische attesten blijkt enerzijds dat u wekelijks een psycholoog-
psychotherapeut bezoekt en anderzijds dat u aan acute appendicitis behandeld werd en
darmklachten heeft.
B. Motivering
Na nader onderzoek van de door u aangehaalde feiten en elementen aanwezig in uw
administratief dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiair
beschermingsstatuut kan toekennen.
U heeft immers onvoldoende elementen aangebracht die wijzen op 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.
U verklaarde Kosovo ontvlucht te zijn omwille van het feit dat u aan een posttraumatisch
stresssyndroom (PTSD) lijdt.
Na de Kosovo-crisis van 1999 keerde u in 2000 terug naar Ostrozub waar uw ouders, broers
en zussen woonden. U heeft tijdens de Kosovo-oorlog, met uitzondering van een verre neef,
geen naaste familie of dierbaren verloren (CGVS, d.d. 10 oktober 2008, p.3 en p.6).
Persoonlijk heeft u de oorlog niet meegemaakt, u heeft er enkel de schade gezien als gevolg
van de oorlog.
Hoewel uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie
bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat de behandelingsmogelijkheden van
PTSD erg beperkt zijn in Kosovo, blijkt uit dezelfde informatie echter dat behandeling wel
mogelijk is.
Uit uw verklaringen blijkt trouwens duidelijk dat u degelijk geholpen werd in Kosovo. U ging
sinds 2001 twee keer per maand naar uw neuropsychiater, dr. (G. H.), die u medicijnen
voorschreef en met wie u praatsessies hield (CGVS, d.d. 26 juni 2008, p.7-8). U stelde
trouwens dat, zolang u uw arts bezocht, het goed ging met u (CGVS, d.d. 26 juni 2008,
p.11).
Aanvullend dient vastgesteld te worden dat u sinds het begin van uw psychische problemen
in 2001 nog zeven jaar heeft gewacht alvorens u besloot het land te verlaten in april 2008.
Na uw laatste consultatie op 24 juni 2007 bleef u bovendien nog een tiental maanden in
Kosovo alvorens u naar België trok. Uw verklaringen dat u dacht dat het zou verbeteren en
dat u toch zou kalmeren in Kosovo kunnen niet weerhouden worden voor uw laattijdig vertrek
uit Kosovo (CGVS, d.d. 26 juni 2008, p.10).
Wat betreft uw vrees voor mogelijke problemen met omstanders, dient vastgesteld te worden
dat u louter het gevoel had beledigd en uitgelachen te worden waarop u uw omstanders
beledigde en in discussie met hen trad (CGVS, d.d. 26 juni 2008, p.13).
Uw problemen zijn bovendien steeds beperkt gebleven tot deze discussies en beledigingen
(CGVS, d.d. 26 juni 2008, p.13).
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Uw schrik voor algemene incidenten en gebeurtenissen in Kosovo, ten gevolge waarvan u
dacht dat ook uw familie iets zou kunnen overkomen (CGVS, d.d. 26 juni 2008, p.11), is
louter hypothetisch en kan niet in overeenstemming gebracht worden met een persoonlijke
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.
De door u neergelegde medische attesten zijn niet van aard bovenstaande vaststellingen te
wijzigen.
De attesten uit Kosovo ondersteunen de vaststelling dat u in Kosovo langdurige
psychiatrische behandeling genoot en tonen aldus aan dat behandeling aldaar inderdaad
mogelijk is.
Het feit dat u in België naar een psycholoog-psychotherapeut gaat, wordt bovendien niet in
vraag gesteld.
Wat betreft de medische attesten inzake acute appendicitis en darmklachten, dient
vastgesteld te worden dat deze medische problemen geen verband houden met de criteria
bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de
Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4
inzake subsidiaire bescherming van dezelfde wet.
U dient voor een beoordeling van medische problemen een aanvraag voor machtiging tot
verblijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van
15 december 1980.
De overige documenten tonen uitsluitend uw identiteit, uw herkomst uit Kosovo en uw
familiale situatie aan, welke op zich voor mij niet ter discussie staan.
C. Conclusie
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling
in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in
aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet.”

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 november 2008 de schending aan van de
zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsverplichting.
Hij stelt wat betreft zijn problemen met de bewoners van Ostrozub dat hij vaak slaags is
geraakt met deze bewoners omdat zij hem uitlachten en vooral beledigden wegens het feit
dat hij Kosovo had verlaten en in Duitsland een asielaanvraag had ingediend. Hij verwijst
naar een artikel getiteld “Toetreding Kosovo tot de Europese Unie” van de internetsite
www.europa-nu.nl waarin vermeld zou worden dat de veiligheidssituatie van vluchtelingen in
Kosovo slecht is.
Hij verklaart dat hij geen bescherming kan krijgen vanwege de autoriteiten van zijn land van
herkomst.
Hij laat gelden dat zijn angst voor gebeurtenissen in Kosovo waarbij hem en zijn familie
geweld zou worden aangedaan, niet louter hypothetisch is. Immers stelt hij, heeft hij al een
neef verloren door de problemen in Kosovo.

2.2. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tweemaal werd
opgeroepen voor een verhoor, dat hij tijdens deze verhoren de kans kreeg om zijn
asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, en
dat de verhoren plaatsvonden met behulp van een tolk die de Albanese taal machtig is. Het
zorgvuldigheidsbeginsel, dat aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de verplichting oplegt zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden
en te stoelen op een correcte feitenvinding, werd aldus niet geschonden.

De inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker valt uiteen in twee
delen.
Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet
van 15 december 1980 en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele
motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de
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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 het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven
van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in
casu is bereikt.
Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden
beslissing betwist en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat
het middel vanuit dit oogpunt moet worden onderzocht.

De Raad stelt vast dat verzoeker nadrukkelijk aangeeft Kosovo te hebben verlaten om in
België zijn posttraumatische stressstoornis te laten behandelen (zie verhoorverslag van 26
juni 2008, p. 13).
Verzoeker verklaart dat hij bij zijn terugkeer naar Kosovo in 2000 de aanblik van zijn dorp dat
vernield geworden was, niet kon verwerken, evenals de gebeurtenissen die er zich tijdens de
oorlog hebben afgespeeld (zie verhoorverslag van 26 juni 2008, p. 7; zie verhoorverslag van
10 oktober 2008, p. 5).
Hij verklaart dat deze ervaringen hem dermate tekenden dat hij bij bepaalde gebeurtenissen,
zoals bijv. een moordzaak, of ervaringen zoals bijv. iemand die hem kwaad aankeek, angstig
werd en dacht dat er iets met hem of zijn familie zou gebeuren (zie verhoorverslag van 26
juni 2008, p. 8, 9, 11, 12), en verklaart dat de ontploffing van een militair depot hem er
uiteindelijk toe bracht Kosovo te verlaten (zie verhoorverslag van 26 juni 2008, p. 8-9).

Vastgesteld wordt dat verzoekers psychische problemen hem geenszins zijn toegebracht
door een -externe- actor van vervolging; ze vertonen evenmin een band met zijn ras,
godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging en/of lidmaatschap van een bepaalde sociale
groep en vallen derhalve buiten het toepassingsgebied van de status van vluchteling zoals
voorzien door artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

Verzoeker verklaart ook dat hij het gevoel had dat mensen hem uitlachten en dat hij daar niet
tegen kon, dat hij zich beledigd voelde, zodat hij mensen op zijn beurt beledigde.
Hij verklaart ook discussies te hebben uitgelokt maar geeft echter uitdrukkelijk aan dat deze
situaties nooit ontaarden in “ruzies of zo” (zie verhoorverslag van 26 juni 2008, p. 13).

Ook hier dient vastgesteld te worden dat de discussies en beledigingen waarvan verzoeker
melding maakt geen verband houden met zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke
overtuiging en/of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep.
Verzoeker verklaart uitdrukkelijk dat het om een gevoel gaat en dat de oorzaak ervan ligt in
zijn mentale toestand. Hij verklaart immers dat “als je ziek bent, weet je niet wat je doet, ik
zou misschien problemen kunnen veroorzaken” (zie verhoorverslag van 26 juni 2008, p. 13).
Herhaald wordt dat de mentale problemen van verzoeker buiten het toepassingsgebied
vallen van de status van vluchteling zoals voorzien door artikel 48/3 van de voormelde wet
van 15 december 1980.

Verzoeker komt dan ook niet in aanmerking voor de erkenning van de status van vluchteling
in de zin van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

3.1. Verzoeker stelt in ondergeschikte orde dat hij in aanmerking komt voor de toekenning
van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de voormelde wet van
15 december 1980.
Hij verklaart dat zijn problemen niet beperkt bleven tot loutere discussies en beledigingen
maar dat het meningmaal tot een handgemeen is gekomen (zie het verzoekschrift, p.2) en
dat de plaatselijke autoriteiten daartegen maar weinig bescherming konden bieden.

Hij wijst er op dat de behandelingsmogelijkheden van zijn posttraumatische stressstoornis in
Kosovo ontoereikend zijn, zodat een terugkeer naar zijn land van herkomst ingaat tegen
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artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden.

3.2. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van
artikel 39/2, §1 van de voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen
uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel
3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de voormelde wet van 15 december
1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade
bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing
voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,
http://curia.europa.eu).

Er werd geoordeeld (zie sub. 2.2) dat verzoekers aanvaringen met zijn dorpsgenoten in
Kosovo hun oorzaak vinden in zijn mentale problemen.
Noch in zijn verklaring van 21 mei 2005 bij de Dienst Vreemdelingenzaken, noch in het
verhoorverslag van 26 juni 2008, noch in het verhoorverslag van 10 oktober 2008 van het
Commissariaat-generaal wordt enige melding gemaakt van handtastelijkheden, zoals
beweerd wordt in het verzoekschrift.
Integendeel het verhoorverslag van 26 juni 2008 vermeldt uitdrukkelijk: “Behalve discussies
en beledigingen, heeft u ooit nog andere problemen gehad met mensen? Neen.”

De Raad stelt vast dat verzoeker voor zijn vraag om toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus in hoofdzaak verwijst naar zijn psychische problemen (zie het
verzoekschrift, rubriek II.2.2., p. 4) “aangezien het administratief dossier in casu laat zien dat
de behandelingsmogelijkheden van PTSD erg beperkt zijn in Kosovo en, zoals blijkt uit de
reeds door verzoeker neergelegde medische verslagen, duidelijk ontoereikend.”
Verzoekers verklaringen gaan enkel in die richting: “Ik heb schrik dat mijn
gezondheidstoestand slechter zal worden bij mijn terugkeer naar mijn land. Ik ben omwille
van die reden (depressie) naar België gekomen? Ik wil rust bekomen en kunnen herstellen.
Ik wil hier graag blijven om beter te worden.” (zie vragenlijst van 21 mei 2008, p. 2); “Ben
-naar België gekomen- om mij hier te laten verzorgen” (zie verhoorverslag van 26 juni 2008,
p. 13); de inhoud van het verhoorverslag van 10 oktober 2008 gaat haast uitsluitend over
bedoelde medische problematiek.

De Raad merkt op dat artikel 48/4, §1 van de voormelde wet van 15 december 1980 bepaalt
dat de subsidiaire beschermingsstatus enkel toegekend wordt aan vreemdelingen die geen
beroep kunnen doen op artikel 9ter van dezelfde wet.
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij geen beroep kan doen op de machtiging tot verblijf
voorzien door laatst vermeld wetsartikel.

De subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, van de voormelde wet van 15
december 1980 kan hem dan ook niet worden toegekend.

Verzoeker brengt ook geen gegevens aan omtrent de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van
de voormelde wet van 15 december 1980, noch heeft de Raad daaromtrent kennis van
algemeen bekende feiten.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



RvV X / Pagina 6 van 6

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 25 maart 2009 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

P. BREYNE. M. BONTE.


