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nr. 28 362 van 5 juni 2009

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 4 februari 2009 heeft

ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

23 januari 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 13 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DARTHET en van attaché B.

BETTENS, 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 moslim in het bezit van de Bosnische nationaliteit

en afkomstig uit Bijeljina, gelegen in de Servische Republiek (Republika Srpska, RS) in Bosnië-

Herzegovina. Uw ouders zijn van etnisch gemengde afkomst. Uw vader is etnische moslim en uw

moeder is van etnisch Servische afkomst.

Uw vader vocht tijdens de oorlog aan Servische zijde en veranderde zijn voornaam in die periode in een

Servische naam. In de periode 1993-1994 zat hij meerdere maanden omwille van zijn etnische origine in

een gevangenenkamp in Piperci, waar hij mishandeld werd. Na de oorlog scheidden uw ouders en

sindsdien is uw moeder woonachtig in Servië.

U bleef na de scheiding van uw ouders bij uw vader in Bijeljina wonen. Uw beide ouders zijn

daarna hertrouwd. Op 14 september 2006 verloofde u zich met uw huidige echtgenote, D. (N.)N.,

en gingen jullie samenwonen. Zij is eveneens afkomstig uit Bijeljina en van etnisch Servische afkomst.
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Jullie trokken aanvankelijk in bij uw vader, maar die kon niet aanvaarden dat u een relatie had met

een Servische en verdreef jullie reeds na enkele dagen uit zijn woning. Sinds de oorlog is uw vader

een hevige nationalist geworden, die niet van etnische Serviërs houdt. Hierna trok u in bij uw

grootmoeder in Bijeljina, bij wie jullie woonden tot 18 oktober 2008. Sindsdien kende u geen

noemenswaardige problemen meer met uw vader.

De vader van uw echtgenote, R.N. aanvaardde jullie relatie evenmin. Ook met hem kende u problemen.

Hij is een Servische nationalist die gekant is tegen etnische Moslims. Vanaf 14 december 2006 begon

hij u met een frequentie van ongeveer 3 à 4 keer per week telefonisch te bedreigen. Hierbij alludeerde

hij steeds op uw etnische afkomst. U ondernam lange tijd niets tegen deze bedreigingen, die u

aanvankelijk niet erg deerden.

Op 11 september 2007 werd uw dochter R.N. geboren te Bijeljina. Die dag hield u een klein feestje bij u

thuis om haar geboorte te vieren. U kreeg toen bezoek van uw schoonvader die dronken was. Hij riep

aan uw woning dat hij jullie allemaal zou vermoorden. U signaleerde dit telefonisch bij de politie, die zie

dat het om een familiekwestie ging en weigerde tussen te komen. Na enige tijd is uw schoonvader uit

zichzelf weggegaan. Hierna stopten de dreigtelefoons voor enige tijd, om vervolgens weer te

herbeginnen. U nam zijn bedreigingen nog steeds niet ernstig en ondernam daarom geen actie.

Op 26 juli 2008 kwam uw schoonvader voor de tweede keer en andermaal in dronken toestand bij u

thuis langs. Hij begon u op de koer van uw woning te beledigen en dreigde ermee u te zullen doden.

Toen u vervolgens op een vriendelijke manier een gesprek met hem wou aangaan, begon hij u plots te

slaan. Hierop vertrok hij. U belde hierna de politie die langskwam, uw verklaringen optekende, hiervan

een proces-verbaal opmaakte en liet weten dat ze de situatie zou opvolgen.U vermoedt dat ze hierna

niets ondernamen.

Op 14 augustus 2008 trof u, na uw werk, uw echtgenote thuis wenend aan. Ze vertelde u dat net

daarvoor uw schoonvader was langsgekomen en uw dochter had ontvoerd. U belde hierop naar het

algemeen oproepingsnummer van de politie. Van hen kreeg u te horen dat zijn niet bevoegd was om

tussen te komen en dat het niet hun probleem betrof. Hierop trok u naar de woning van uw

schoonvader, waar u hem ook aantrof. Het kwam tot een scheldpartij waarbij uw schoonvader u aanviel

met als doel u te slaan. U kon hem ontwijken en sloeg hem met een ijzeren buis. Hij bleef hierna

roerloos op de grond liggen, waarna u uw dochter aantrof in zijn woning en met haar terugkeerde naar

huis. Daar kreeg u ongeveer één uur later bezoek van de politie en werd u opgepakt. U werd

meegenomen naar het politiekantoor van Bijeljina waar u werd ondervraagd en waar een strafprocedure

tegen u werd opgestart. U legde hen uit wat er gebeurd was. U vernam dat uw schoonvader

ondertussen was gehospitaliseerd. Na anderhalf à twee uur werd u vrijgelaten.

Op 28 augustus 2008 trad u in het huwelijk met uw partner.

Op 1 september startte het proces tegen u voor de rechtbank van eerste aanleg in Bijeljina. Op 22

september 2008 werd door diezelfde rechtbank in deze zaak een vonnis geveld. U werd voor

voornoemde feiten veroordeeld tot 6 maanden opsluiting. De rechtbank kwalificeerde de feiten

als 'poging tot doodslag'. U werd hierna niet direct opgepakt.

Deze veroordeling deed u besluiten Bosnië te verlaten. Als etnische moslim wou u absoluut niet

terechtkomen in een Servische gevangenis in de Servische Republiek in Bosnië, waar heel wat

Servische nationalisten opgesloten zitten. U vreesde tevens nog steeds uw schoonvader.

Op 18 oktober 2008 verliet u samen met uw echtgenote en minderjarige dochter Bosnië en op 21

oktober 2008 kwamen jullie aan in België. Diezelfde dag dienden jullie hier in België een asielaanvraag

in.

U legde volgende documenten neer: uw diploma middelbaar onderwijs; uw huwelijksakte; uw

internationale geboorteakte; een bewijs van de naamsverandering van uw vader; uw Bosnische

identiteitskaart; uw Bosnisch rijbewijs; uw veroordeling tot zes maanden opsluiting door de rechtbank

van eerste aanleg van Bijeljina dd. 22 september 2008; een attest van de rechtbank van eerste aanleg

van Bijeljina aangaande uw arrestatie, dd. 29 augustus 2008.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging

zoals voorzien in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat aan de door u neergelegde rechtbankdocumenten

ter staving van uw asielrelaas niet de minste bewijskracht kan worden toegekend.
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Beide rechtbankdocumenten bevatten immers ernstige inhoudelijke tekortkomingen, waardoor de

authenticiteit ervan ernstig kan betwist worden. Zo verwijst het door u neergelegde vonnis van de

rechtbank van eerste aanleg van Bijeljina in de beslissing naar artikel 10.233 van de strafprocedurewet

op grond waarvan u veroordeeld werd tot zes maanden opsluiting. Echter uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt (waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier), blijkt

dat de strafprocedurewet van de Servische Republiek (RS), waartoe Bijelijna behoort, geen artikel

10.233 bevat. Artikel 10 van deze strafprocedurewet handelt bovendien over ‘wettelijk ongeldig bewijs’.

Artikel 10 van de strafprocedurewet van Bosnië-Herzegovina (het federale niveau) handelt eveneens

over ‘wettelijk ongeldig bewijs’.

Ook de strafwet van de Servische Republiek bevat geen artikel 10.233. Artikel 10 van deze wet handelt

over de plaats van een misdrijf. In de motivering van deze door u neergelegde uitspraak van de

rechtbank wordt plots verwezen naar artikel 10.233 van de ‘wet op poging tot moord’ – en dus niet

langer naar de strafprocedurewet - op basis waarvan u veroordeeld wordt tot 6

maanden gevangenisstraf.

Opmerkelijk is ook dat in deze uitspraak de naam van uw schoonvader R.N. luidt, terwijl uit de door uw

echtgenote neergelegde identiteitsdocumenten blijkt dat haar vader officieel R.N. heet.

Ook het door u neergelegde attest van de rechtbank van eerste aanleg van Bijeljina, dd. 29 augustus

2008, bevat verschillende tekortkomingen en eigenaardigheden. Dit attest dient als een bewijs dat u

werd ‘meegenomen’ (opgepakt) als gevolg van problemen met de ouders van uw echtgenote en dat er

tegen u een strafprocedure werd ingeleid.

Dit attest laat eigenaardig genoeg na te vermelden op welke datum en door wie u werd opgepakt en hoe

de ouders van uw echtgenote – met wie u problemen kende – heten. Het beschrijft evenmin welke

problemen u met hen kende die ertoe geleid hebben dat er tegen u een strafprocedure werd ingesteld.

Het is tevens ongeloofwaardig en niet aannemelijk dat de rechtbank in subjectieve bewoordingen zich

zou uitlaten over de oorzaak van jullie problemen, wat het geval is in dit door u neergelegde document.

Door deze documenten, die betrekking hebben op de kern van uw vluchtrelaas, neer te leggen, blijkt dat

u de Belgische autoriteiten op intentionele wijze trachtte te misleiden.

Uw geloofwaardigheid in dit verband wordt verder ondermijnd door een aantal onlogischheden

en tekortkomingen in uw opeenvolgende verklaringen aangaande uw veroordeling door de rechtbank

van eerste aanleg in Bijeljina.

Zo zou u nagelaten hebben om u tijdens uw proces te laten bijstaan door een advocaat. U deed dit niet

omdat u zichzelf onschuldig beschouwde (gehoorverslag CGVS, p. 12).

Geconfronteerd met het feit dat dit bezwaarlijk als een afdoende argument kan beschouwd worden

om geen rechtshulp te zoeken, herhaalde u dat u zich onschuldig beschouwde en voegde u eraan toe

dat u niet verplicht was een advocaat te nemen, wat u bovendien ook de duur vond (CGVS, p. 12).

U liet tevens na om in beroep te gaan tegen uw veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg van

Bijeljina (CGVS, p. 13). Als verklaring hier gaf u aan dat u hiervoor geen tijd had, want dat u zo snel

mogelijk na deze veroordeling het land wou verlaten (CGVS, p. 13).

Ook dit kan bezwaarlijk als een afdoende verklaring beschouwd worden om geen beroep tegen dit

vonnis aan te tekenen en derhalve de rechtsmiddelen tot uw beschikking niet volledig uit te putten.

Opmerkelijk is tevens dat uw schoonvader niet in beschuldiging werd gesteld voor de ontvoering van uw

dochter. U kon hiervoor ook geen (begin van) verklaring geven (CGVS, p. 13).

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat uw echtgenote tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal stelde dat zij niet als getuige tijdens uw proces werd opgeroepen en ook nooit door de politie

werd ondervraagd over de ontvoering van uw dochter op 14 augustus 2008 (gehoorverslag CGVS

echtgenote, p. 6 en 7).

Ook dient er een opmerkelijke tegenstrijdigheid te worden vastgesteld tussen uw verklaringen en

deze van uw echtgenote afgelegd op het Commissariaat-generaal over uw arrestatie door de politie na

de feiten die zich hadden afgespeeld in de woning van uw schoonvader op 14 augustus 2008.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal nog diezelfde dag door de politie bij

u thuis opgepakt te zijn en meegenomen te zijn voor ondervraging naar het politiekantoor van

Bijeljina (CGVS, p. 12). Uw echtgenote verklaarde evenwel tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal dat u een eerste keer op 16 augustus 2008 door de politie werd opgepakt voor ondervraging.

Ze kwamen u die dag thuis ophalen. Ze verklaarde tevens dat u slechts één keer door de politie thuis

werd opgepakt voor deze feiten (CGVS echtgenote, p. 6).
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Geconfronteerd met uw verklaringen hierover afgelegd, met name dat u reeds op 14 augustus 2008

door de politie bij u thuis werd opgepakt, antwoordde uw echtgenote dat dit niet klopt (CGVS

echtgenote, p. 6).

Gelet op alle bovenstaande vaststellingen kan geen enkel geloof gehecht worden aan de door

u uiteengezette vluchtmotieven.

De rest van de door u neergelegde documenten zijn niet van die aard om bovenstaande appreciatie

te doen wijzigen. Uw identiteit, uw huwelijk en de door u gevolgde studies worden immers niet door

ons betwist.

Ook inzake de asielaanvraag van uw echtgenote, N.N.D. (O.V. 6.336.608), heb ik besloten tot een

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

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. Verzoeker betwist in zijn verzoekschrift van 4 februari 2009 in essentie de motivering van de

bestreden beslissing. Naar zijn mening zijn de rechtbankdocumenten geen vervalsingen en zijn de door

de Commissaris-generaal vastgestelde ”eigenaardigheden” enkel en alleen voor rekening van de

plaatselijke autoriteiten.

Verzoeker vindt het ook niet vreemd dat hij zichzelf verdedigd heeft. Het niet kunnen opgeven van de

exacte datum van arrestatie is volgens verzoeker te wijten aan tekortkomingen van het menselijke

geheugen en aan de moeilijke omstandigheden waarin verzoeker en zijn echtgenote zich in die periode

bevonden.

Tot slot merkt verzoeker op dat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus niet afzonderlijk

werd gemotiveerd en aldus een schending uitmaakt van de motiveringsplicht.

3.1. De Raad stelt vast dat verzoeker de vaststellingen in de bestreden beslissing niet betwist, noch

weerlegt, maar deze enkel poogt te nuanceren.

Wat betreft de rechtbankdocumenten, deze zijn niet gesteld in de taal van de rechtspleging en zijn niet

vertaald; de Raad kan zich enkel baseren op de niet betwiste vaststellingen in de beslissing.

Het is inderdaad ongeloofwaardig dat een rechtbank documenten zou uitvaardigen met vermelding van

verkeerde wetsartikelen. Verzoekers simpel verweer dat enkel de “autoriteiten verantwoordelijk zijn voor

eventuele gebreken” mist elke ernst.

De asielzoeker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de documenten die hij neerlegt.

Bijgevolg valt de kern van verzoekers relaas in duigen.

Wat betreft de afwezigheid van verdediging in rechte wordt opgemerkt dat verzoekers argumenten als

“overtuiging van eigen onschuld, advokatenkosten, tijdsgebrek om hoger beroep in te stellen, de

voorkeur van een vlucht naar het buitenland” eerder uitvluchten zijn dan dienstig verweer.

Naast de vaststelling van een quasi-desinteresse in hoofde van verzoeker voor de goede afloop van zijn

zaak, blijkt duidelijk dat hij niet alle mogelijkheden heeft uitgeput om bescherming te krijgen bij zijn

nationale autoriteiten vooraleer internationale bescherming te vragen in België.

De datum van de arrestatie is in strijd met wat verzoeker beweert, wel degelijk van belang; verzoeker en

zijn echtgenote vergisten zich trouwens niet enkel van datum, maar ook van chronologie. De

tegenstrijdigheid blijft staande en raakt de kern van het relaas.

Zelfs indien het relaas van verzoeker op waarheid zou berusten -quod non-, moet worden besloten dat

verzoekers moeilijkheden niet als “vervolging” kunnen worden aanzien deze zich louter op het

gemeenrechtelijke vlak bevinden waarbij verzoeker in de mogelijkheid is om beroep te doen op de

tussenkomst van de autoriteiten van zijn land of desnoods van woonplaats te veranderen in zijn land,

weg van zijn lastige familieleden.

De verklaring van verzoeker dat de politie niets ondernam, is daarbij ook een blote bewering.
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3.2. Uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing in zijn geheel blijft staan en dat het relaas van

verzoeker bijgevolg ongeloofwaardig is.

Zelfs indien het relaas als geloofwaardig zou worden aangemerkt –quod non-, is het niet van die aard

dat verzoeker internationale bescherming behoeft.

4.1. Verzoeker vraagt om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

4.2. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers relaas ongeloofwaardig is en dat, indien het geloofwaardig

zou zijn, quod non, verzoeker geen aanspraak kan maken op internationale bescherming gezien hij niet

alle mogelijkheden om bescherming te krijgen in zijn land heeft uitgeput.

Verzoeker kan in ieder geval niet steunen op een dergelijk relaas om aannemelijk te maken dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst

terugkeert, een reëel risico zal lopen op ernstige schade en zich niet onder de bescherming van dat land

zal kunnen stellen of wegens dat risico zal willen stellen, conform artikel 48/4, §2, a. of b. van de wet

van 15 december 1980.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c. van de wet van 15 december 1980, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De opmerking van verzoeker dat de motiveringsplicht werd geschonden is niet dienstig aangezien de

Raad de zaak herneemt en op basis van het bovenstaande tot de weigering besluit. Tevens mist deze

opmerking feitelijke grondslag aangezien de subsidiaire beschermingsstatus inderdaad werd geweigerd

op basis van dezelfde motieven als de weigering van de vluchtelingenstatus, wat geenszins hetzelfde is

als een ontbreken van motivering of een onvoldoende of incorrecte motivering.

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 5 juni 2009 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,

rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

J. MAESSCHALCK M. BONTE


