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nr. 47 142 van 9 augustus 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 2 juni 2010

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 4 mei 2010.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 25 juni 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. OP DE BEECK

verschijnt voor de verzoekende partijen, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk

binnengekomen op 3 februari 2010 en hebben zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat de vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers op 26

februari 2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 30 maart 2010.

1.3. Op 4 mei 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werd dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing ten aanzien van X (hierna: verzoeker) luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees afkomstig uit Belgrado en hebt u de

Servische nationaliteit. In 1990, toen u twee jaar oud was, trokken uw ouders naar Duitsland. U woonde

er ongeveer tot uw zestiende. Toen keerde u vrijwillig terug naar Servië om er voor uw ouders te zorgen

die eerder waren gerepatrieerd. U was in Duitsland naar een bijzondere school gegaan voor leerlingen

met een leerachterstand en in Servië aanvaardde men maar acht van de tien jaar school die u in

Duitsland had gelopen. U werkte achtereenvolgens bij de luchtvaartmaatschappij JAT en op een

parkeerterrein, maar verloor telkens het werk omdat beide werkgevers failliet gingen. Voorts overleefden

jullie van het pensioen van uw grootvader. In oktober 2008 huwde u op traditionele wijze met Merita M.

(…) B. (…) (Ajeti) (O.V. X), een etnisch Albanese uit de buurt van Belgrado. Één jaar later huwden jullie

officieel. Op 28 november 2009 gingen u en uw echtgenote er ’s avonds op uit om een brood te kopen.

Op de terugweg werd u plots door vier gemaskerde mannen omsingeld en geslagen. Iemand stampte

ook op uw hand waardoor u het gevoel in twee vingers verloor. Ze bedreigden u niet naar een dokter of

de politie te gaan, en dus deed u dat ook niet. U vermoedt dat uw belagers misschien Serviërs uit uw

wijk waren. In elk geval werd u aangevallen omdat men daar niet van Albanezen houdt. Uw

echtgenote kampt sinds de aanval met nachtmerries en angsten, temeer men ’s nachts steentjes en

blikjes naar uw huis kwam gooien en op uw poort slaan. U bleef ongeveer één maand binnen en

ondernam daarna de nodige stappen om aan een paspoort te geraken en het land te verlaten. Op 29

januari 2010 verliet u samen met uw echtgenote Servië per vliegtuig richting Dusseldorf (Duitsland).

Daar verbleven jullie vier dagen bij uw oom, A. (…) B. (…). Zijn zoon, B. (…) B. (…), voerde jullie op 3

februari 2010 naar België alwaar jullie diezelfde dag asiel aanvroegen. In België heeft uw echtgenote

nog een angstaanval gekregen waardoor zij met ademhalingsproblemen werd opgenomen in de

spoeddienst van het ziekenhuis. Tevens zou ze een bloedvergiftiging hebben gehad in België. U wenst

niet naar Servië terug te keren uit angst voor uw leven en dat van uw nog ongeboren kind. Ter staving

van uw identiteit legde u uw Servisch paspoort (uitgereikt op 6 januari 2010 te Belgrado), uw

geboorteakte (uitgereikt op 5 januari 2010 te Belgrado), uw nationaliteitsbewijs (uitgereikt op 5 januari

2010) en uw huwelijksakte (uitgereikt op 15 september 2009 te Belgrado) neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten niet kan worden

besloten tot het bestaan van een gegronde 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 de subsidiaire bescherming. U hebt uw land van herkomst verlaten omdat u twee maanden voor uw

vertrek door vier onbekenden in elkaar werd geslagen. Uw echtgenote, die daarbij aanwezig was, kampt

sindsdien met nachtmerries en angsten, temeer men ’s nachts ook steentjes en blikjes naar uw huis

kwam gooien en op uw poort slaan (CGVS p.10). Aangaande de aanval van 28 november 2009 dient

vooreerst opgemerkt te worden dat het hier gaat om een eenmalig feit. U verklaarde voorheen immers

nooit problemen te hebben gekend in Servië. U verklaarde bovendien dat de kleine Albanese

gemeenschap goede relaties had in de buurt waar jullie woonden. Voorheen hadden er zich dan ook

geen veiligheidsincidenten voorgedaan met de Albanezen in uw buurt (CGVS p.12). Wat betreft de

pesterijen die op het incident van 28 november 2009 volgden – onbekenden zouden namelijk steentjes

en blikjes naar uw huis gegooid hebben en op uw poort geslagen hebben – zijn uw verklaringen en die

van uw echtgenote niet eensluidend. Expliciet gevraagd of jullie na het incident op straat nog werden

lastig gevallen, antwoordde uw echtgenote in tegenstelling tot u van niet (CGVS M. (…) B. (…) p.10).

Deze vaststelling zet jullie algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw verklaringen

m.b.t. voortdurende pesterijen in het bijzonder ernstig op de helling. Bovendien heeft u niet aangetoond

dat voornoemde problemen het louter interpersoonlijke (tussen privé-personen) en gemeenrechtelijke

(strafrechtelijke) niveau zouden hebben overschreden en daarom als dusdanig zouden ressorteren

onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming

voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit,

religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. U verklaarde dat u werd geslagen

omdat men daar niet van Albanezen houdt (CGVS p.11), maar later verklaarde u nooit eerder

problemen te hebben gekend en dat er goede relaties bestonden in uw buurt (CGVS p.12). Tevens

stelde u dat uw belagers niets meer zeiden dan “daar heb je ze” (CGVS p.11) en dient ook vastgesteld

te worden dat u geen enkele zekerheid heeft over wie uw belagers dan wel waren (CGVS p.11-12). Uw

verklaringen omtrent het etnisch geïnspireerd karakter van het incident op 28 november 2009 zijn dan

ook louter gebaseerd op vermoedens die u niet ondersteunt met concrete bewijzen of elementen.

Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u en uw gezin in Servië een reëel

risico zouden lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt geen beroep te kunnen doen op de

Servische autoriteiten om bescherming te verkrijgen. U hebt de aanval op uw persoon namelijk niet
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eens aangegeven bij de politie. U bent zelfs niet naar de dokter gegaan om uw hand te laten verzorgen.

U deed dit niet omdat de belagers u bedreigden dit niet te doen (CGVS p.10-11). Deze verklaring voor

het niet inroepen van de bescherming door uw eigen autoriteiten is niet afdoende. Het is immers precies

de bedoeling van het indienen van een klacht om bescherming te krijgen tegen uw belagers en

eventuele verdere problemen die zij zouden kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten

niet op de hoogte worden gesteld van de feiten kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden.

Uw bewering dat de politie u sowieso niet zou hebben geholpen indien u een klacht had ingediend

omdat agenten in Servië niets voorstellen en veelal alcoholverslaafden zijn (CGVS p.12-13) is louter een

blote bewering en wordt door geen enkel objectief element gestaafd. Uw verklaringen volstaan bijgevolg

niet om te kunnen concluderen dat de Servische politie/overheid u geen bescherming zou

kunnen/willen bieden. Bovendien blijkt uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie dat

personen die zich schuldig maken aan geweld tegen minderheden wel degelijk vervolgd worden door de

Servische justitie. Er dient bovendien op gewezen te worden dat er, indien u meent onrechtmatig

behandeld te zijn/worden door de Servische politie en meent dat uw rechten geschonden zijn/worden, in

Servië meerdere mechanismen bestaan - die ook toegankelijk zijn voor minderheden en evenzeer voor

gewone burgers - om politioneel wangedrag aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Servische

overheid onderneemt immers stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te voorkomen en

gedoogt wangedrag van politieagenten, dat inderdaad wel voorkomt, niet zondermeer. Zo werd in 2006

een intern controleorgaan opgericht binnen de politiediensten dat klachten behandelt die te maken

hebben met het optreden van de politie. In de loop van 2008 werden er aanvullende initiatieven

ingevoerd om de routines voor een meer verantwoordelijk optreden van de politie te verbeteren: zo

werden onder andere door het Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de

OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), informatiebrochures voor het publiek

opgesteld, ook in het Albanees, betreffende de werkwijze die dient te worden gevolgd om een klacht

tegen politieagenten in te dienen. Het intern controleorgaan onderneemt disciplinaire maatregelen tegen

agenten die verdacht worden van machtsmisbruik en corruptie en zorgt voor gerechtelijke vervolging

indien nodig. Hoewel er nog steeds ruimte is voor verbetering, vooral voor wat betreft het

personeelsaantal en opleiding, werkt dit systeem om klachten op een discrete manier af te handelen

naar behoren. Zo werden bijvoorbeeld tussen januari 2007 en augustus 2007 126 politieagenten door

de procureur aangeklaagd en werden zowat 2500 disciplinaire procedures opgestart. Ik meen dan ook

dat in Servië anno 2010 redelijke maatregelen getroffen worden door de Servische overheid tot

voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Wat betreft de psycho-medische situatie van uw echtgenote M. (…) B. (….), die sinds het incident af

te rekenen zou hebben met angsten en nachtmerries en in België ademhalingsproblemen en

een bloedvergiftiging zou hebben gehad, dient te worden opgemerkt dat u geen enkel document

neerlegt dat deze problemen, noch de oorzaak hiervan, ondersteunt of staaft. Bovendien hebben jullie in

Servië geen hulp gezocht voor haar problemen (CGVS p.13). Op deze manier is het voor mij onmogelijk

objectief vast te stellen of deze problemen die u hebt ingeroepen enig 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 inzake subsidiaire bescherming vermeld

in artikel 48/4 van diezelfde wet. U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag

voor een machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn

gemachtigde op basis van artikel 9 ter van voornoemde wet van 15 december 1980.

De documenten die u ter staving van uw asielrelaas heeft neergelegd zijn niet van die aard dat

zij bovenstaande vaststellingen kunnen weerleggen. Uw paspoort, geboorteakte, nationaliteitsbewijs

en huwelijksakte bevestigen louter uw identiteit, uw nationaliteit en uw huwelijk met M. (…) B. (…),

maar deze elementen staan hier op zich niet ter discussie.

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.”

De bestreden beslissing ten aanzien van X (hierna: verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese afkomstig uit Shtimlje (Kosovo). Al van

jongsafaan woonde u evenwel in de buurt van Belgrado (Servië). U hebt de Servische nationaliteit. In

september 2008 huwde u op traditionele wijze met A. (…) B. (…) (O.VX). Sindsdien woonde u bij hem
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in Belgrado. Één jaar later huwden jullie officieel. Op 28 november 2009 gingen u en uw echtgenoot er

’s avonds op uit om een brood te kopen. Op de terugweg werd uw echtgenoot plots door vier

gemaskerde mannen omsingeld en geslagen. Iemand stampte ook op zijn hand waardoor deze

geblesseerd raakte. U was erg in paniek en overstuur. Ze bedreigden jullie niet naar een dokter of de

politie te gaan, en dus deden jullie dat ook niet. Sinds dit incident kampt u met nachtmerries en angsten.

Op 29 januari 2010 verlieten jullie Servië per vliegtuig richting Dusseldorf (Duitsland). Daar verbleef u

vier dagen bij een oom van uw echtgenoot, A. (…) B. (…). Zijn zoon, B. (…) B. (…), voerde jullie op 3

februari 2010 naar België alwaar jullie diezelfde dag asiel aanvroegen. In België hebt u nog een

angstaanval gekregen waardoor u met ademhalingsproblemen werd opgenomen in de spoeddienst van

het ziekenhuis. U wenst niet naar Servië terug te keren uit angst voor uw leven en dat van uw nog

ongeboren kind en omdat u er uw taal niet vrij kan spreken. Ter staving van uw identiteit en/of

asielrelaas legde u uw Servisch paspoort (uitgereikt op 6 januari 2010), uw identiteitskaart (uitgereikt op

26 oktober 2009 te Belgrado), uw geboorteakte (uitgereikt op 20 oktober 2009 te Leskovac), uw

nationaliteitsbewijs (uitgereikt op 20 oktober 2009 te Leskovac) en een medisch attest van een

Belgische arts i.v.m. uw zwangerschap, waarin wordt gemeld dat uw bevalling voorzien is voor 21 juli

2010, neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten niet kan worden

besloten tot het bestaan van een gegronde 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 de subsidiaire bescherming.

U hebt uw land van herkomst verlaten omdat u er steeds slecht behandeld werd, zich nooit veilig

voelde en niet vrij uw taal kon gebruiken. Zo zou twee maanden voor uw vertrek uw echtgenoot door

vier onbekenden op straat in elkaar zijn geslagen. U was daarbij aanwezig en kampt sindsdien

met nachtmerries en angsten. Uw echtgenoot daarentegen verklaarde dat hij op dit eenmalig feit na

nooit significante problemen heeft gekend met de inwoners van zijn buurt en dat de relaties met de

andere inwoners goed waren (CGVS A. (…) B. (…) p.12). Wel verklaarde uw echtgenoot achteraf

nog pesterijen te hebben gekend, die uw angsten aanwakkerden: onbekenden zouden namelijk

steentjes en blikjes naar jullie huis gegooid hebben en op jullie poort geslagen hebben (CGVS A. (…) B.

(…) p.10). Expliciet gevraagd of jullie na het incident op straat nog werden lastiggevallen, antwoordde u

in tegenstelling tot uw echtgenoot echter van niet (CGVS p.10). Deze vaststelling zet jullie

algemene geloofwaardigheid op de helling. Bovendien heeft u niet aangetoond dat voornoemde

problemen het louter interpersoonlijke (tussen privé-personen) en gemeenrechtelijke (strafrechtelijke)

niveau zouden hebben overschreden en daarom als dusdanig zouden ressorteren onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie,

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Uw verklaringen omtrent het etnisch

geïnspireerd karakter van het incident zijn louter blote beweringen, die u niet ondersteunt met concrete

bewijzen of aanwijzingen. Uw verklaringen en die van uw echtgenoot zijn immers niet eensluidend. U

verklaarde dat de belagers jullie tijdens het incident uitscholden en riepen: “Albanezen, hier is geen

plaats voor jullie” (CGVS p.7 en p.8). Uw echtgenoot echter verklaarde dat zij niets anders riepen dan

“daar heb je ze” (CGVS A. (…) B. (…) p.11). Bovendien verklaarde uw echtgenoot nooit eerder

problemen te hebben gekend en dat er goede relaties bestonden in jullie buurt (CGVS A. (…) B. (…)

p.12).

Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u en uw gezin in Servië een reëel

risico zouden lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt geen beroep te kunnen doen op de

Servische autoriteiten om bescherming te verkrijgen. Jullie hebben het incident van november 2009

namelijk niet eens aangegeven bij de politie. Jullie zijn zelfs niet naar de dokter gegaan om de hand van

uw echtgenoot te laten verzorgen (CGVS p.8). Jullie deden dit niet omdat de belagers jullie bedreigden

dit niet te doen (CGVS p.8). Deze verklaring voor het niet inroepen van de bescherming door uw

eigen autoriteiten is niet afdoende. Het is immers precies de bedoeling van het indienen van een klacht

om bescherming te krijgen tegen uw belagers en eventuele verdere problemen die zij zouden

kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van de

feiten kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden. Uw bewering dat de politie jullie sowieso

niet zou geloven (CGVS p.9) is louter een blote bewering en wordt door geen enkel objectief element

gestaafd. U verklaarde geen concrete aanwijzingen te hebben waarop u zich voor deze uitspraak

baseerde en dat dit louter het meest waarschijnlijke is (CGVS p.9). Uw verklaringen volstaan bijgevolg

niet om te kunnen concluderen dat de Servische politie/overheid u geen bescherming zou kunnen/willen

bieden. Bovendien blijkt uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie dat personen die

zich schuldig maken aan geweld tegen minderheden wel degelijk vervolgd worden door de Servische
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justitie. Er dient bovendien op gewezen te worden dat er, indien u meent onrechtmatig behandeld te

zijn/worden door de Servische politie en meent dat uw rechten geschonden zijn/worden, in Servië

meerdere mechanismen bestaan - die ook toegankelijk zijn voor minderheden en evenzeer voor gewone

burgers - om politioneel wangedrag aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Servische overheid

onderneemt immers stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te voorkomen en gedoogt

wangedrag van politieagenten, dat inderdaad wel voorkomt, niet zondermeer. Zo werd in 2006 een

intern controleorgaan opgericht binnen de politiediensten dat klachten behandelt die te maken hebben

met het optreden van de politie. In de loop van 2008 werden er aanvullende initiatieven ingevoerd om de

routines voor een meer verantwoordelijk optreden van de politie te verbeteren: zo werden onder andere

door het Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de OVSE (Organisatie

voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), informatiebrochures voor het publiek opgesteld, ook in het

Albanees, betreffende de werkwijze die dient te worden gevolgd om een klacht tegen politieagenten in

te dienen. Het intern controleorgaan onderneemt disciplinaire maatregelen tegen agenten die verdacht

worden van machtsmisbruik en corruptie en zorgt voor gerechtelijke vervolging indien nodig. Hoewel er

nog steeds ruimte is voor verbetering, vooral voor wat betreft het personeelsaantal en opleiding, werkt

dit systeem om klachten op een discrete manier af te handelen naar behoren. Zo werden bijvoorbeeld

tussen januari 2007 en augustus 2007 126 politieagenten door de procureur aangeklaagd en werden

zowat 2500 disciplinaire procedures opgestart. Ik meen dan ook dat in Servië anno 2010 redelijke

maatregelen getroffen worden door de Servische overheid tot voorkoming van vervolging of het lijden

van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Wat betreft uw psycho-medische situatie - u zou namelijk sinds het incident af te rekenen hebben

met angsten, nachtmerries en hoofdpijn en in België ademhalingsproblemen hebben gehad - dient te

worden opgemerkt dat u geen enkel document neerlegt dat deze problemen, noch de oorzaak

hiervan, ondersteunt of staaft. Bovendien hebt u in Servië geen hulp gezocht voor uw problemen omdat

u zwanger was en onzeker was welke medicijnen de dokter in Servië u zou voorschrijven (CGVS

p.10). Op deze manier is het voor mij onmogelijk objectief vast te stellen of deze problemen die u

hebt ingeroepen enig 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 inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. U dient voor de

beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van voornoemde wet

van 15 december 1980. Tot slot kan in verband met uw bewering dat u in Servië uw taal (met name het

Albanees) niet vrij kan spreken (CGVS p.6) nog worden opgemerkt dat dit gegeven op zich onvoldoende

zwaarwichtig is om te kunnen gewagen van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade.

De documenten die u ter staving van uw asielrelaas heeft neergelegd zijn niet van die aard dat

zij bovenstaande vaststellingen kunnen weerleggen. Uw paspoort, identiteitskaart, geboorteakte

en nationaliteitsbewijs staven louter uw identiteit en nationaliteit, maar deze elementen staan hier op

zich niet ter discussie. Het attest met betrekking tot uw vermoedelijke bevallingsdatum staaft

uw zwangerschap, maar die wordt al evenmin in twijfel getrokken.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

zwanger bent en de vermoedelijke bevallingsdatum 21 juli 2010 is.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,

met name de motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet) en de materiële motiveringsverplichting, voeren verzoekers aan dat

er onvoldoende werk gemaakt werd van concrete feitenvinding en motivering. Verzoekers zijn ook van

mening dat hun gehoren op het Commissariaat-generaal niet al te ernstig werden genomen vermits

verzoekers gehoor net 2 uur duurde en dat van verzoekster met moeite 1uur en 25 minuten duurde.

Verzoekers trachten verder de motieven van de bestreden beslissing omtrent het feit dat ze geen hulp

bij de politie hebben gezocht, te weerleggen. Verzoekers beweren voldoende uitgelegd te hebben

waarom ze de politie niet hebben gecontacteerd, menen dat de commissaris-generaal niet alleen subtiel

over het etnische aspect heenstapt, met name dat de politie de kant van de Serviërs kiest waardoor het
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nutteloos is de politie te contacteren, maar ook zijn bronnen maar half citeert en de elementen die niet in

zijn kraam passen, afzwakt, en wijzen erop dat er inzake politiek asiel rekening dient gehouden te

worden met het subjectief element van vrees, zoals beschreven in de “Guide des procédures…”.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, stellen verzoekers daden van vervolging te hebben

ondergaan, gepleegd door Servische burgers die worden toegestaan door de Servische overheid.

Verzoekers vervolgen dat de Serviërs de oprichting van bepaalde instanties hebben toegestaan maar

dat dit lege dozen zijn die enkel bedoeld zijn om de schijn van een rechtstaat te wekken. Verzoekers

menen dat, indien zij niet als een andere etnie zouden worden beschouwd, zij minstens als een

vervolgde sociale groep te bestempelen zijn.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet,

verzoeken verzoekers in ondergeschikte orde om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekers verwijzen naar de problemen met en de agressies door hun buren, zoals uiteengezet in het

kader van de vluchtelingenstatus.

2.4. Tegelijk de schending van de formele én materiële motiveringsplicht aanvoeren, is niet mogelijk

vermits een gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te

maken of de materiële motivering geschonden is. Nu uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat

verzoekers de motieven van de beslissing kennen, kan het middel, voor zover het gesteund is op de

schending van de formele motiveringsplicht, niet dienstig worden ingeroepen.

2.5. Uit de verklaringen van verzoekers blijkt dat zij Belgrado, Servië, verlaten hebben nadat zij op 28

november 2009 door vier gemaskerde mannen aangevallen en geslagen werden. De belagers

bedreigden verzoekers niet naar de dokter of de politie te gaan, hetgeen verzoekers ook nalieten te

doen. Verzoekers vermoedden dat hun belagers Serviërs uit hun buurt waren en, na een maand waarin

’s nachts steentjes en blikjes naar hun huis gegooid werden, regelden verzoekers een paspoort om het

land te verlaten. Verzoekers reisden via Duitsland naar België waar ze op 3 februari 2010 asiel

aanvroegen.

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) zijn

problemen, waarover verzoekers overigens tegenstrijdige verklaringen afleggen, van interpersoonlijke

en gemeenrechtelijke aard zijn aangezien hij zich omtrent het etnisch geïnspireerde karakter van het

incident louter baseert op vermoedens, (ii) hij niet aannemelijk gemaakt heeft geen beroep te kunnen

doen op de Servische autoriteiten om bescherming te verkrijgen, (iii) uit de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie blijkt dat personen die zich schuldig maken aan geweld tegen

minderheden wel degelijk vervolgd worden door de Servische justitie en dat, indien hij meent onterecht

behandeld te zijn/te worden door de Servische politie en dat zijn rechten geschonden zijn/worden, in

Servië meerdere mechanismen bestaan - ook toegankelijk voor minderheden - om politioneel

wangedrag aan te klagen bij hogere autoriteiten, (iv) hij geen enkel document ter staving van de psycho-

medische situatie van zijn echtgenote neerlegt en zij in Servië geen hulp hebben gezocht voor haar

problemen, en (v) de door hem neergelegde documenten niet van die aard zijn om bovenstaande

motieven te weerleggen.

Blijkens de bestreden beslissing van verzoekster wordt haar asielaanvraag verworpen omwille van

dezelfde motieven als deze vermeld in de bestreden beslissing van verzoeker.

2.7. Waar verzoekers vooreerst aanvoeren dat hun gehoren niet ernstig werden genomen en dat er niet

kan voorgehouden worden dat men op die tijd een volledig en gedetailleerd overzicht van hun

problemen krijgt, merkt de Raad op dat verzoekers nalaten in hun verzoekschrift toe te lichten welke

aspecten van hun problemen niet aan bod zouden gekomen zijn. Uit de gehoorverslagen van

verzoekers blijkt bovendien dat zij op het einde van het gehoor de gelegenheid kregen om nog

elementen toe te voegen aan hun relaas: “Heeft u alle problemen verteld die hebben aanleiding

gegeven tot uw vertrek? Ja, omdat ze me geslagen hebben, mijn vrouw is ziek geworden hierdoor, we

komen ons leven redden, en dat van ons kind, laat god ons niet terugkeren. (…) Wenst u nog iets te

vragen/toe te voegen? Hoe de medicamenten bekomen? Het voorschrift, ik weet niet wat te doen. Ik

heb iets in mijn tanden, ik moet er medicamenten voor nemen, ik weet niet hoe het te doen.” (CGVS,

gehoor verzoeker, p. 14) en “Heeft u alle problemen verteld die hebben aanleiding gegeven tot uw

vertrek, Ja. (…) Wenst u nog iets te vragen/toe te voegen? Ik wil hier blijven wonen, ons niet

terugsturen, er is geen leven voor ons daar. Er is geen hoop daar. Ten minste voor het kind toch…”
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(CGVS, gehoor verzoekster, p. 11), en dat zij van deze gelegenheid geen gebruik hebben gemaakt om

bijkomende aspecten aan hun relaas toe te voegen, in zoverre deze nog zouden toegevoegd dienen te

worden. Dat verzoekers, ongeacht de duurtijd van het gehoor, de kans niet gekregen hebben om een

volledig en gedetailleerd overzicht van hun problemen te geven, blijkt dus geenszins uit de lezing van

het gehoorverslag.

2.8. De Raad stelt vast dat verzoekers in hun verzoekschrift volledig voorbijgaan aan het feit dat de

geloofwaardigheid van de door hen aangehaalde feiten ondermijnd wordt omwille van hun tegenstrijdige

antwoorden op de vraag of ze na het incident van 28 november 2009 nog werden lastiggevallen op

straat. Verzoekers weerleggen de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden niet zodat

deze door de Raad gehandhaafd worden.

2.9. Voorts wijst de Raad erop dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek

aan nationale bescherming. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève waarnaar

wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en luidens hetwelk vereist is dat de asielzoeker

de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees voor vervolging op grond van de in

datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds, en uit de bepalingen van artikel 48/4 van

de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus is

vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van in casu zijn land van herkomst kan, of

wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds. Luidens artikel 48/5, §2 van de

vreemdelingenwet wordt bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 in het algemeen geboden

wanneer de Staat of partijen of organisaties, inclusief internationale organisaties, die de Staat of een

aanzienlijk deel van het grondgebied beheersen, redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of

het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch

systeem voor de opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of

ernstige schade vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft. Een

asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij alle mogelijkheden tot bescherming heeft uitgeput of indien

dat niet het geval is, gegronde redenen aanvoeren die hem ervan hebben weerhouden dat te doen.

In zoverre derhalve enig geloof kan worden gehecht aan de aangehaalde problemen, wijst de Raad

erop dat verzoekers zich louter baseren op vermoedens omtrent hun belagers, met name dat het

mensen uit zijn wijk zouden zijn die niet van Albanezen zouden houden, en zij niet de minste poging

ondernomen hebben om hulp of bescherming te zoeken bij hun autoriteiten, hetgeen onaanvaardbaar

is. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle mogelijkheden uitput om

bescherming te verkrijgen in eigen land. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekers niet de

minste poging hebben ondernomen om nationale bescherming te verkrijgen, ook al hadden zij blijkens

de informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, hiertoe de gelegenheid. Met het verweer dat in

de bestreden beslissingen discreet over het etnische aspect heengestapt wordt, de politie dit soort feiten

niet wil onderzoeken precies omdat de klagers Albanezen zijn en de politie de kant van de Serviërs

kiest, en dat het daarom nutteloos was om de politie te contacteren, beperken zij zich tot blote

beweringen, gaan zij voorbij aan de vaststellingen dat zij zich louter baseren op vermoedens omtrent

hun belagers, dat zij verklaarden nooit eerder problemen te hebben gekend in Servië en dat de kleine

Albanese gemeenschap goede relaties had in de buurt waar zij woonden. Zo verzoekers aanvoeren “dat

de beslissing citeert dat verzoeker zou gezegd hebben dat ‘de politie alcoholverslaafden zijn’, wat toch

een beetje een karikatuur van de zaken is”, wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal louter de

woorden van verzoeker herhaald heeft, zij het met een ander woord, doch met de zelfde betekens: “Alle

agenten daar zijn alcoholisten.” (CGVS, gehoor verzoeker, p. 13). De Raad wijst er tenslotte

dienaangaande op dat de bescherming die de nationale overheid biedt, daadwerkelijk moet zijn en dat

de autoriteiten de plicht hebben om burgers te beschermen, maar deze plicht geenszins een

resultaatsverbintenis inhoudt. Echter indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gebracht van de

feiten kunnen zij hiertegen dan ook niet optreden. Het louter in vraag stellen van de informatie waarop

de commissaris-generaal steunt en blote beweringen wijzigen niets aan de vaststelling dat verzoekers

hun autoriteiten niet in de mogelijkheid hebben gesteld op te treden tegen belagers.

2.10. Gelet op het feit dat verzoekers zich louter baseren op vermoedens omtrent hun belagers en mede

gelet op hun verklaringen nooit eerder problemen te hebben gekend in Servië, dat de kleine Albanese

gemeenschap goede relaties had in de buurt waar ze woonden en dat de belagers enkel zeiden “Daar

heb je ze”, maken verzoekers ook niet aannemelijk dat hun problemen het interpersoonlijke en

gemeenrechtelijke karakter overstijgen en aldus onder het toepassingsgebied van de Conventie van

Genève zou vallen.



RvV X - Pagina 8

2.11. In zoverre verzoekers nog aanvoeren dat zij, indien zij niet als een andere etnie worden

beschouwd, zij minstens als een vervolgde sociale groep te bestempelen zijn, stelt de Raad vast dat

verzoekers niet eens toelichten tot welke sociale groep zij dan zouden behoren. Hoe dan ook, het

behoren tot een bepaalde sociale groep wijst er niet automatisch op dat de betrokkene wordt vervolgd.

De asielzoeker moet immers aantonen, zelfs al behoort hij tot een specifieke sociale groep, dat hij een

gegronde vrees voor vervolging koestert in de vluchtelingenrechtelijke zin tegen dewelke een staat niet

wil of niet kan beschermen, wat in casu bij verzoekers niet het geval is.

2.12. Het is de taak van de verzoekers om hun verzoek om internationale bescherming te staven en

deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Waar verzoekers zich

beroepen op de elementen die aan de grondslag liggen van hun asielrelaas, met name dat zij daden

van agressie vanwege hun buren vrezen, merkt de Raad op dat, naar aanleiding van het onderzoek

naar de eerste twee middelen werd besloten dat, in zoverre al enig geloof zou kunnen worden gehecht

aan hun relaas, zij niet hebben aangetoond dat zij niet kunnen rekenen op de bescherming van hun

autoriteiten. Bijgevolg maken zij niet aannemelijk dat zij in geval van terugkeer naar hun land van

herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Hun betoog dat zij in casu een relaas hebben gegeven waarvan de feiten 100% te catalogeren vallen

onder het toepassingsgebied van de Conventie van Genève, gesteld dat de “Russische overheid” te

laks blijft in deze en zwicht voor lokale potentaten, en dat, indien de Raad per impossibile van oordeel

zou zijn dat verzoekers hun persoonlijke situatie niet kan weerhouden worden als grond voor toepassing

van de Conventie, kan evenmin de Raad overtuigen, gelet op het voorgaande.

2.13. Waar verzoekers in bijlage bij hun verzoekschrift twee medische attesten van het UZ Leuven

voegen, stelt de Raad vooreerst vast dat verzoekers nalaten deze documenten concreet toe te lichten.

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat er met betrekking tot de psycho-medische situatie van

verzoekster geen enkel document werd neergelegd die haar problemen, noch de oorzaak ervan

ondersteunt of staaft, en de Raad dient vast te stellen dat er nog steeds geen enkel document wordt

neergelegd omtrent verzoeksters medische toestand aangezien beide documenten betrekking hebben

op de fysieke en mentale gezondheidstoestand van verzoeker. Hoe dan ook, de Raad wijst erop dat

medische attesten, en dus ook het eerste medische attest waaruit blijkt dat verzoeker werd onderzocht

op de dienst Spoedgevallen, afdeling traumatologische heelkunde, omdat hij intense pijn beleefde aan

zijn hand, slechts uitspraak doen over de aard van de aandoening en de behandeling hiervoor, doch dat

zij geenszins een bewijs kunnen vormen van de oorzaak van de aandoening. Het tweede attest dat stelt

dat verzoeker dient opgevolgd te worden in het kader van een posttraumatische stress stoornis, kan,

gelet op het feit dat verzoeker nergens eerder in de loop van de procedure melding maakte van

psychische problemen en hij ook niet aantoont dat zijn dossier omwille van zijn posttraumatische stress

stoornis verkeerd zou beoordeeld zijn, evenmin dienstig worden aangevoerd.

2.14. De bestreden beslissingen worden gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun

vinden in het administratief dossier. Verzoekers weerleggen de door de commissaris-generaal

weerhouden motieven niet en zij voeren geen concrete elementen aan die wijzen op het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch tonen zij

aan dat zij bij terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissingen worden beaamd en in hun

geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen augustus tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


