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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 28.132 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. De bestreden beslissing luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Servische, afkomstig uit Bijeljina, gelegen in de
Servische Republiek (Republika Srpska, RS) in Bosnië-Herzegovina, en bent u in het bezit
van de Bosnische nationaliteit.
Sinds het jaar 2000 woont u samen met Zoran Lazic (O.V.X), waarmee u op 1 augustus
2008 officieel in het huwelijk trad.
Tijdens de oorlog in Bosnië heeft uw echtgenoot heel wat families geholpen. Onder hen ook
etnische Roma en moslims.
Uw echtgenoot weigerde na de oorlog lid te worden van de SDS (Servische Democratische
Partij), die aan de macht is. Hij aanzag deze partij als een extremistische partij die er andere
ideeën dan hijzelf op nahield.
Hierdoor werd hij telefonisch bedreigd en kende hij problemen met de politie.
In juni 2008 kende hij problemen met een zekere (V. S.), die hoofd is van de afdeling
misdaad in Bijeljina. Deze onderhoudt tevens nauwe banden met de SDS. Uw echtgenoot
werd door hem toen geprovoceerd, waarna er tussen hen beiden ruzie ontstond. Voor deze
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feiten werd uw echtgenoot opgepakt. Na 48 uur werd hij evenwel door de
rechtbank vrijgelaten.
Het laatste wat er gebeurde was dat uw echtgenoot gevraagd werd voor de rechtbank
te getuigen tegen een bepaalde persoon. Dit zou tot doel hebben gehad uw echtgenoot te
kunnen vatten en hem op te sluiten in de gevangenis.
Uiteindelijk beslisten jullie omwille van de problemen van uw echtgenoot Bosnië te verlaten.
Jullie hadden schrik voor zijn leven.
Op 2 oktober 2008 verlieten u, uw echtgenoot en jullie drie minderjarige kinderen Bosnië en
op 7 oktober 2008 kwamen jullie in België aan. Nog diezelfde dag dienden jullie hier een
asielaanvraag in.
U bent in het bezit van uw Bosnische identiteitskaart.
B. Motivering
Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat uw asielaanvraag steunt op dezelfde
vluchtmotieven die door uw echtgenoot, (N. J.) (sic), werden uiteengezet. In het kader van
zijn asielaanvraag werd een weigeringsbeslissing genomen, die 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.
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.
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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).
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
Lazic Dusica, 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
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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, Lazic Dusica, heb ik besloten tot een
beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus.”
Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van 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.
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. Verzoekster voert in haar 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”. Zij voegt hier aan toe dat de
Commissaris-generaal in de bestreden beslissing een manifeste appreciatiefout begaat.
Zij beroept zich op dezelfde middelen als haar echtgenoot in zijn beroepsverzoekschrift aan
de Raad, gericht tegen de weigeringsbeslissing van de Commissaris-generaal lastens hem
genomen.

3. 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 verzoekster 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
verzoekster 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 of zij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die
beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar verschaft (RvS 2 februari
2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat
verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.
Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoekster 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.

4. De beroepen van verzoekster en haar echtgenoot, LAZIC Zoran, werden wegens
samenhang samen ter zitting behandeld.
Deze samenhang blijkt uit het administratief dossier en uit het verzoekschrift.
Aangezien verzoekster zich voor haar vraag tot erkenning van de status van vluchteling en,
in ondergeschikte orde, de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op



RvV X / Pagina 5 van 5

dezelfde feiten als haar echtgenoot en zowel zijn asielaanvraag als het verzoek tot
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus bij arrest met nr. 28.131 van 29 mei 2009
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verworpen, dient aan verzoekster de
erkenning van de status van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de voormelde wet van
15 december 1980 te worden geweigerd en kan haar evenmin de subsidiaire
beschermingsstatus worden toegekend in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

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.


