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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 28.131 van 29 mei 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 Bosnische nationaliteit te zijn, op 25
februari 2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 6 februari 2009.

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 30 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE
loco advocaat P. LYDAKIS en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:
“Volgens uw verklaringen bent u een etnische Serviër, afkomstig uit Bosnië, meer bepaald uit
Bijeljina (Servische Republiek, RS, Bosnië-Herzegovina). U bent in het bezit van de
Bosnische nationaliteit.
In de periode 1992-1993 was u lid van de Servische Radicale partij (SRS). Daarna was u
niet langer politiek actief.
In diezelfde periode (1992-1993) vocht u aan Servische zijde in de oorlog in Bosnië. U
maakte deel uit van de Semberskva Brigade III en vocht in Brcko en Majevicka.
Tijdens de oorlog in Bosnië hebt u heel wat mensen van de dood gered. Onder hen
bevonden zich ook heel wat niet-Serviërs. U werd hiervoor na de oorlog door nationalistische
Serviërs, in het bijzonder door leden van de nationalistische partij SDS (Servische
Democratische Partij), als een verrader beschouwd.
Vanaf 1996 kreeg u geregeld anonieme dreigtelefoons waarin u ondermeer als een verrader
werd bestempeld.
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In 2006 werd u met de wagen op straat tegengehouden en gefouilleerd door de politie. U
kreeg te horen dat u werd aangehouden voor drugsbezit. Deze drugs zou er toen geplaatst
zijn door de politie. Deze onderhouden immers nauwe banden met de SDS. Dit zouden ze
gedaan hebben om wraak op u te nemen voor het feit dat u tijdens de oorlog mensen van
andere etnische afkomst helpen ontkomen had. Vervolgens werd u voor het bezit van drugs
veroordeeld tot 18 maanden opsluiting. Op 31 mei 2006 begon u deze gevangenisstraf uit te
zitten in de strafinrichting van Bijeljina. In oktober 2007 werd u door de autoriteiten in vrijheid
gesteld.
Ook na uw vrijlating bleef men u provoceren.
U begon andermaal op zeer geregelde tijdstippen anonieme dreigtelefoons te ontvangen. U
vermoedt dat leden van de SDS hiermee te maken hebben.
Deze partij wil ook dat u zich bij hen aansluit. U bent immers een bekend en
gerespecteerd persoon in Bijeljina. Via uw lidmaatschap hopen ze vele andere nieuwe leden
te kunnen werven. U weigert dit te doen.
Bovendien viseren ze u omdat u mensen beschermd hebt tijdens de oorlog. Het gaat hier om
moslims, katholieken en Roma, die zij wilden uitroeien tijdens de oorlog.
In 2008 werd u drie of vier keer met de wagen door de politie van Bijeljina tegengehouden.
Ze doorzochten telkens, zonder verdere uitleg, uw wagen en controleerden de documenten.
In april 2008 werd u op uw werk door de politie opgepakt. U werd gehandboeid naar uw
woning gebracht, waar ze een huiszoeking verrichtten. U kreeg te horen dat ze op zoek
waren naar wapens en drugs.
In de maand juni of juli van 2008 begon u problemen te krijgen met (V. V.), die tweede in
rang is op de misdaadafdeling van de politie van Bijeljina. U kende deze persoon tot dan niet
persoonlijk. Jullie bevonden zich beiden op hetzelfde feest. (V.), die dronken was, begon u
plots te beledigen en noemde u tevens een Servische verrader. U vroeg hem te stoppen, wat
hij weigerde te doen. Hij zou dezelfde ideeën genegen zijn dan de SDS en tot deze partij
behoren. Toen hij u wou aanvallen, duwde u hem weg. Hierna contacteerde hij de
politie, waarop u direct vertrok.
De volgende dag ontving u een oproepingsbrief om u voor deze feiten aan te melden op het
politiekantoor van Bijeljina voor een informatief gesprek. Twee dagen later begaf u
zich daarvoor naar het politiekantoor van Bijeljina. Daar aangekomen werd u direct
opgesloten. Na 48 uur opsluiting oordeelde de rechter dat u in vrijheid diende gesteld te
worden. Er waren onvoldoende elementen om u nog langer vast te houden. Hiertegen zou
(V. V.) en met hem de SDS geprotesteerd hebben. Hierop werd u alsnog voor deze feiten in
beschuldiging gesteld en diende uw zaak voor de rechtbank te komen. Officieel luidde het
dat u hem aangevallen had. In werkelijkheid was hij het die u geprovoceerd en aangevallen
had. Uw zaak zou normaal begin oktober 2008 voorkomen. Doordat u zich toen reeds in
België bevond, en u dus afwezig was op de rechtbank, werd uw zaak door de rechtbank naar
een latere datum uitgesteld.
Op 22 september 2008 ontving u een convocatie van de arrondissementsrechtbank van
Bijeljina om u op 9 oktober 2008 als getuige te melden bij deze rechtbank in het kader van
het proces tegen (L. S.). Deze stond terecht voor de productie en de verkoop van drugs. U
bood zich niet aan en vreest nu dat u door leden van de groep rond (L. S.) valselijk in
verband zal gebracht worden met drugs(handel) in ruil voor strafvermindering.
Op 2 oktober 2008 verliet u samen met uw echtgenote, (L. D.) (O.V. 6.328.279), en jullie
drie minderjarige kinderen Bosnië.
Op 7 oktober 2008 kwamen jullie in België aan en diezelfde dag dienden jullie een
asielaanvraag in.
U vreest bij terugkeer naar Bosnië represailles van leden van de SDS die nog steeds aan de
macht zijn.
Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw
Bosnische identiteitskaart; uw Bosnisch rijbewijs; de Bosnische internationale
geboorteaktes van jullie drie minderjarige kinderen; uw Bosnische huwelijksakte; De
beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Bijeljina, dd. 12 juni 2006, om u vrij te
laten en niet onder voorlopige hechtenis te plaatsen; uw inbeschuldigingstelling door het
parket van het arrondissement Bijeljina voor het plegen van fysiek geweld tegen (S. V.), dd.
26 augustus 2008; de bevestiging van voorgaande inbeschuldigingstelling door de rechtbank
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van eerste aanleg in Bijljina, dd. 1 september 2008; een bericht van de rechtbank van eerste
aanleg in Bijeljina gericht aan de beschuldigde Lazic Zoran om te verschijnen voor deze
rechtbank in het kader van de schuldvraag, uitgereikt op 2 september 2008; verschillende
verklaringen van mensen die u geholpen hebt tijdens de oorlog in Bosnië;
uw inbeschuldigingstelling voor bezit en handel in drugs door het parket van het
arrondissement van Bijeljina dd. 21 maart 2006; een krantenartikel; een visitekaartje van (B.
T.) van het ‘Helsinki Committee for Human Rights’ in de Servische Republiek; en uw
oproepingsbrief van de arrondissementsrechtbank van Bijeljina, dd. 22 september 2009, om
als getuige te verschijnen bij in het strafproces tegen (L. S.), aangeklaagd voor de productie
en de verkoop van drugs.”
Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

2. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het
mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van
dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens
de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet
onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de
verklaringen van de kandidaat-vluchteling te beoordelen.
De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit
tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende
wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet)
beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

3. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Er dient te worden opgemerkt dat u geen elementen of gegevens heeft aangehaald waaruit
blijkt dat u Bosnië anno 2008 verlaten heeft uit een gegronde vrees voor vervolging of dat u
zich alsnog op bedoelde vrees kan beroepen in geval van een eventuele terugkeer naar uw
land van herkomst.
Er dient eveneens te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten niet
kan gesteld worden dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land een reëel risico loopt op
het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
Uit niets blijkt namelijk dat de problemen die u zou hebben gekend in Bosnië en die u zouden
hebben doen besluiten naar België te vluchten het gemeenrechtelijke (strafrechtelijke)
niveau overstijgen.
Wat betreft de door u aangehaalde problemen met de Bosnische autoriteiten (uw arrestatie
en veroordeling in 2006, het herhaaldelijk doorzoeken van uw wagen door de politie van
Bijeljina in 2008; de huiszoeking bij u in april 2008; uw inbeschuldigingstelling door de
rechtbank van Bijeljina naar aanleiding van uw problemen met (V. V.) en uw oproeping als
getuige in het proces tegen (L. S.)), dient te worden opgemerkt dat uit niets blijkt dat deze
rechtshandelingen ten onrechte zouden genomen zijn en niet het gevolg zouden zijn van een
loutere toepassing van de Bosnische (straf)wetgeving.
Uit de door u neergelegde akte van inbeschuldigingstelling uit 2006 blijkt dat u onderschept
werd in het bezit van drugs die u bij zich had om te verhandelen.
Uit niets blijkt dat uw zaak niet eerlijk of onpartijdig werd behandeld. Uw bewering dat de
politie zelf deze drugs zou geplaatst hebben, en dit zou gedaan hebben omdat de
nationalisten van de SDS wraak wilden nemen voor het feit dat u andere
bevolkingsgroepen had geholpen tijdens de oorlog begin de jaren ‘90 (gehoorverslag CGVS,
p. 11), is niet gebaseerd op enige tastbare concrete of objectieve feiten en is slechts
gestoeld op uw beweringen. U kon geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen deze
veroordeling en de door u aangehaalde gebeurtenissen begin jaren ‘90 aantonen.
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Wat de door u aangehaalde aanklacht uit 2008 voor het aanvallen van (V. V.) betreft, dient te
worden opgemerkt dat ook hier nergens blijkt dat deze feiten het gevolg zouden zijn van uw
weigering zich aan te sluiten bij de SDS en uw activiteiten tijdens de oorlog begin jaren
1990 en/of dat deze aanklacht of inbeschuldigingstelling onterecht zou zijn.
Uit de door u neergelegde rechtbankdocumenten blijkt namelijk dat u hem hebt beledigd en
fysiek aangevallen omwille van een eerdere arrestatie in een strafonderzoek tegen uw
persoon. Nergens wordt hierin verwezen naar uw rol tijdens de oorlog. Indien het hier
werkelijk om valse beschuldigingen tegen u zou gaan, blijkt ook hier uit niets dat uw zaak
niet eerlijk of onpartijdig zou behandeld worden. Ook hier kan bijgevolg niet gesteld worden
dat u om de een of andere reden geviseerd en/of onrechtmatig behandeld zou zijn door
de Bosnische autoriteiten.
Hier kan nog aan worden toegevoegd dat uit informatie waarover het Commissariaat-
generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd,
blijkt dat u bekendstaat voor een aantal misdrijven, waaronder drugshandel en regelmatige
betrokkenheid bij gevechten.
Uit deze info blijkt ook dat de huiszoeking in april 2008 bij u thuis kaderde in een grootschalig
onderzoek naar een narcoticabende onder leiding van (L. S.). Zes personen, waaronder u,
werden toen opgepakt. In het kader van dit onderzoek werden in totaal 22 personen
opgepakt en werden grote hoeveelheden drugs in beslag genomen.
De titel van het artikel waarin deze informatie werd teruggevonden luidt: 'Dealer Zoran Lazic
opnieuw achter de tralies'.
U hebt Bosnië verlaten op een ogenblik dat de strafzaak tegen de bende rond (L. S.), waarbij
u ook betrokken zou zijn, nog lopende was.
Wat betreft de geloofwaardigheid van de link die u legt tussen deze drugs- en andere
misdrijven en de SDS en aanhangers van deze partij; deze wordt nog verder ondermijnd
door een aantal onlogische en tegenstrijdige verklaringen die u in dit verband hebt afgelegd.
Enerzijds verklaarde u door hen geviseerd te zijn sinds het einde van de oorlog omwille van
uw activiteiten tijdens de oorlog.
Reeds vanaf 1996 begon u bijvoorbeeld provocerende dreigtelefoons te ontvangen, waarvan
u vermoedt dat deze afkomstig zijn van leden van deze partij. Hierbij werd u ondermeer voor
verrader uitgemaakt (CGVS, p. 7 en 8). Al uw latere problemen met de politie en het gerecht
in Bijeljina zouden een wraakneming zijn voor uw activiteiten tijdens de oorlog, waarbij u ook
niet-Serviërs zou geholpen hebben. Het SDS, dewelke een Servische nationalistische partij
is, zou Serviërs die niet zoals hen denken (zo ook u) beschouwen als ongewenste Serviërs
(CGVS, p. 3).
Tegelijkertijd stelde u evenwel dat de SDS, die u haatte om uw ideeën en uw levenshouding,
wou dat u zich bij hun partij aansloot omwille van het feit dat u in Bijeljina een bekend en
gerespecteerd persoon bent en u door uw lidmaatschap vele andere nieuwe leden zou
kunnen aantrekken (CGVS, p. 7).
Dit houdt evenwel geen steek.
Hier kan tot slot nog aan worden toegevoegd worden dat het opmerkelijk is dat u of uw
advocaat voor het door u aangehaalde jarenlange machtsmisbruik van de politie van Bijeljina
nalieten ooit contact op te nemen met EUPM (European Union Police Mission) (CGVS, p.
10).
Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. EUPM oefent ten aanzien van de
lokale politie in Bosnië een monitorfunctie uit en beschikt over een mandaat om
machtsmisbruik van deze lokale politiediensten te onderzoeken, aan te klagen en te
bestraffen. Dit vormt één van de drie kernactiviteiten van EUPM. EUPM handelt hierin
volledig onafhankelijk en valt slechts onder de politieke leiding van de speciale
vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië.
U of uw advocaat zouden ook nooit op een enige andere manier voor de door u aangehaalde
problemen met de politie de bescherming van hogere autoriteiten/instanties hebben durven
inroepen.
Uw uitleg dat dit toch nooit ernstig zou genomen worden en dat de personen in
kwestie elkaar toch het hand boven het hoofd zouden houden – u vergelijkt in dit verband de
politie met de maffia -, kan niet als een afdoende verantwoording voor uw nalaten worden
beschouwd (CGVS, p. 10).
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Uit bovenstaande blijkt dat uw problemen duidelijk van louter strafrechtelijke aard waren/zijn
en dat u uw bewering dat al uw problemen het gevolg zijn van uw activiteiten/houding tijdens
de oorlog duidelijk niet aannemelijk hebt kunnen maken.
De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, is in bijlage aan het
administratief dossier gevoegd.
De rest van de door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande
vaststellingen te doen wijzigen.
Uw identiteit en deze van uw drie minderjarige kinderen, alsook uw huwelijk met (L. D.), staat
hier vooreerst niet te discussie.
De door u neergelegde verklaringen van mensen die u tijdens de oorlog in Bosnië zou
geholpen hebben, kunnen niet als een objectieve bron van informatie beschouwd worden en
staven evenmin het door u aangehaalde machtsmisbruik van de SDS en de autoriteiten in
Bosnië jegens uw persoon.
Het door u neergelegd artikel doet evenmin afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Dit
door u aangebrachte krantenartikel handelt over een pre-electorale afspraak tussen de SDA
en de SBiH en niet, zoals u beweerde tijdens uw gehoor op het Commissariaat-genraal, over
het feit dat andersdenkende Serviërs door de SDS als niet gewenste Serviërs worden
beschouwd (CGVS, p. 3). Dit artikel handelt verder ook niet over uw persoonlijke problemen.
Wat betreft de SDS en de deelname aan de macht van deze partij kan tot slot nog
worden opgemerkt dat deze partij aan de macht kwam na het houden van vrije verkiezingen.
Bijgevolg weerspiegelt hun machtsdeelname de wil van de kiezer. In de uitoefening van haar
mandaat als regeringspartij wordt zij bovendien van nabij gevolgd door de internationale
autoriteiten en organisaties aanwezig in Bosnië. Eventuele overtredingen door deze partij
kunnen ook steeds door individuele burgers aan deze internationale autoriteiten en
organisaties gemeld worden.
Ook inzake de asielaanvraag van uw echtgenote, (L. D.), heb ik besloten tot een beslissing
van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus.”

4.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 25 februari 2009 een schending aan van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen, van de artikelen 7 en 62 van de voormelde wet van 15 december
1980, en van “het principe van behoorlijk bestuur”. Hij voegt hier aan toe dat de
Commissaris-generaal in de bestreden beslissing een manifeste appreciatiefout begaat.
Hij verklaart dat zijn problemen het gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) niveau overstijgen
aangezien “Inderdaad, herinnert hij zich (sic) dat hij problemen had met de Bosnische
autoriteiten, omdat tijdens de oorlog in 90 jaar (sic), ondanks het feit dat het (sic) van
Servische afkomst (sic) en leven in een autonome Servische republiek, hielp hij andere
mensen en mensen (sic) uit Servië.
Dat als gevolg van deze (sic), ontmoette hij veel van de vijandelijkheden van de kant van
Servië (sic).
Daarom is het onderwerp (sic) van talloze bedreigingen en diverse arrestaties door de
Servische autoriteiten van de autonome Servische Republiek van Bosnië.
Dat de problemen van geneesmiddelen (sic) die de persoon die het slachtoffer is en die kan
leiden tot zijn veroordeling door een rechtbank van Bosnië hebben hun oorsprong alleen in
de houding die hij tijdens de oorlog in Bosnië of in 90 jaar (sic).
Dus hier is het puur etnische problemen.
Dat probeerde hij (sic) om bescherming te verkrijgen van de Verenigde Naties.
Ze zijn helaas niet gedaan (sic).
Geprobeerd dat hij ook om de bescherming van de nationale autoriteiten (sic). Ze zijn ook
nog geen enkele hulp (sic) omwille van zijn houding tijdens de Bosnische oorlog.
Dat de persoon die was ook lid (sic) van de SRS (Servische Radicale Partij) is ook bedreigd
door leden van de SDS (Servische Democratische Partij).
Dus naast etnische problemen, de politieke problemen.”
Hij stelt verder over “de tegenstrijdigheden die door de commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen die in het kader van de klager verhaal (sic)” dat “in dit
verband heeft hij een verhalende duidelijke en nauwkeurige verslagen (sic) van de
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verschillende etnische en politieke vervolging waarvan (sic) hij werd blootgesteld. Dat de
tegenstellingen die door de CGRA (sic) betrekking details (sic) van de problemen van de
persoon (sic) in Bosnië. Dat deze tegenstellingen kan (sic) in geen enkel opzicht afbreuk
(sic) aan de geloofwaardigheid van het verhaal van de betrokken persoon”.
Hij meent dan ook (zie het beroepsverzoekschrift van 25 februari 2009, p. 5) dat “Derhalve
moet omgekeerde het besluit van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen betrekking tot de kat (sic)”.

4.2. De Raad merkt op dat het niet opgaat op algemene wijze een schending aan te voeren
van “het principe van behoorlijk bestuur”, zonder te preciseren welk van deze beginselen
men geschonden acht.

De Raad stelt vast dat verzoeker niet uitwerkt op welke wijze de bestreden beslissing artikel
7 van de voormelde wet van 15 december 1980 schendt.

De Raad geeft aan dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door
verzoeker uiteenvalt 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
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 (zie ook aangevoerde manifeste appreciatiefout) en aldus de schending
van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt moet
worden onderzocht.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot een herhaling van zijn
asielrelaas dat “Ik was bedreigd door de Servische Democratische Partij omdat ik destijds
mensen van alle nationaliteiten en religies hielp en omdat ik me niet bij hen (SDS) wilde
aansluiten” (zie vragenlijst van 9 oktober 2008, p. 2).
Verzoeker slaagt er evenwel niet in de motivering van de bestreden beslissing die steun
vindt in het administratief dossier, te weerleggen,.
De Commissaris-generaal merkt in deze motivering terecht op dat verzoeker geen enkel
objectief bewijselement naar voor brengt waaruit blijkt dat zijn problemen het
gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) niveau overstijgen.
Zijn verklaringen in dit verband hebben aldus slechts de waarde van loze beweringen.
In de bestreden beslissing wordt daarenboven terecht opgemerkt dat verzoekers
verklaringen onlogisch zijn in die mate dat hij beweert enerzijds vervolgd te worden door
leden van de partij SDS en anderzijds dat deze partij hem zou willen inlijven.
De Commissaris-generaal merkt in de bestreden beslissing ook op juiste wijze op dat
verzoeker volgens zijn verklaringen de hogere nationale en internationale overheden in zijn
land van herkomst nooit om bescherming heeft verzocht.
In tegenstelling tot zijn beweringen in zijn verzoekschrift, verklaarde verzoeker tijdens zijn
verhoor van 19 december 2008 (zie verslag, p. 10-11) immers dat hij nooit een beroep deed
op internationale instanties in Bosnië en dat hij of zijn advocaat nooit klacht indiende bij
hogere nationale instanties.

Aangezien verzoekers problemen kaderen buiten het toepassingsgebied van artikel 48/3 van
de voormelde wet van 15 december 1980, kan van hem niet de status van vluchteling
worden erkend.
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5.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde om de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus.
Hij verklaart (zie het verzoekschrift, p. 5) dat “hij herinnert eraan dat aa (sic) geweest in
Bosnië en detentie voor 18 maanden.
Het is ook waarschijnlijk veroordeeld worden vandaag (sic) door een Hof van Bosnië.
Hij kan opnieuw geconfronteerd (sic) met de gevangenis.
Door zijn houding tijdens de oorlog, de persoon kan ook onder druk zelfs onmenselijke en
vernederende behandeling (sic).”

5.2. De Raad herhaalt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn problemen een band
vertonen met een grond van vervolging in de zin van artikel 48/3 van de voormelde wet van
15 december 1980.
Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat hem een onmenselijke of vernederende
bestraffing is opgelegd of zal opgelegd worden.
Hij brengt geen andere elementen bij die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de
zin van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980, noch beschikt de Raad
hiertoe over algemeen bekende informatie.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 mei 2009 door:

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

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

P. BREYNE. M. BONTE.


