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nr. 47 534 van 30 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 17 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 B. VANTIEGHEM

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, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 29 oktober 2004 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard op 3 november

2004. Op 19 november 2004 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken een

beslissing tot weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten. Deze beslissing werd op 5

januari 2005 door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevestigd.

Verzoeker werd in juni 2005 naar Belgrado gerepatrieerd.
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Verzoekers verzoek tot schorsing en beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de commissaris-

generaal voor vluchtelingen en staatlozen werd op 23 november 2007 door de Raad van State

verworpen.

1.2. Verzoeker is een tweede keer het Rijk binnengekomen op 29 september 2009, samen met zijn

echtgenote Meribane MUSTAFA. Zij verklaarden zich dezelfde dag vluchteling.

1.3. Nadat de vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 12

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

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 14 april 2010.

1.4. Op 17 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 werden op 18 mei 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing ten aanzien van Skender MUSTAFA (hierna: verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees uit Raincë, Preshevë (Zuid-Servië). U heeft

de Servische nationaliteit. Op 3 november 2004 vroeg u voor het eerst asiel in België. Op 19

november 2004 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing van weigering van verblijf, welke op

11 januari 2005 door het Commissariaat-generaal werd bevestigd. Uw beroep tot schorsing en

nietigverklaring van deze beslissing werd bij arrest op 23 november 2007 door de Raad van State

verworpen. Op 29 september 2009 vroeg u voor de tweede keer asiel. U bevestigde uw verklaringen

afgelegd in het kader van uw eerste asielaanvraag en stelt in juni 2005 naar Servië gerepatrieerd te zijn.

U ging opnieuw wonen in Raincë. In 2007 begon u een relatie met G.(…) S.(…), een verre nicht van u.

Jullie families waren niet op de hoogte van deze relatie. Enkele maanden voor uw tweede vertrek naar

België in september 2009 wilde de S.(…)-familie G. (…) uithuwelijken aan een andere man. Omdat ze –

tegen de tradities in – geen maagd meer was, biechtte G. (…) jullie relatie op aan haar

familie. Sindsdien wordt u door de S. (…), die vinden dat u de familie ten schande heeft gebracht, met

de dood bedreigd. U werd in de gaten gehouden door de familie en durfde niet meer naar buiten gaan.

Uw broer vroeg enkele dorpsoudsten met de S. (…)’s te bemiddelen, maar die weigerden

elke verzoening. U was ondertussen in mei 2009 officieel getrouwd met M. (…) L. (…), met wie u

sinds begin 2009 samen was. Vijf à zes maanden voordien had u uw relatie met G. (…) stopgezet.

Verder verklaarde u sinds de oorlog van 2001 ziek te zijn. U werd bang van de oorlog en heeft er

nachtmerries over. Aangezien u onvoldoende financiële middelen had om naar een arts te gaan, trok u

naar een imam die met water een duivelsuitdrijving deed. Uw angsten worden versterkt door de

arrestatie van uw neef S. (…) S. (…) eind 2008. S. (…) werd door de Servische gendarmerie thuis

gearresteerd. Sindsdien is hij opgesloten in een gevangenis in Belgrado. Op het moment dat S. (…)

werd gearresteerd werden nog negen andere mannen gearresteerd. U meent dat uw neef ten onrechte

werd gearresteerd nadat enkele Albanezen tegen betaling vertelden wat uw neef tijdens de oorlog zou

gedaan hebben. U vreest dat Albanezen tegen betaling ook dergelijke verhalen over u zullen

verspreiden en dat u gearresteerd zou worden. Uiteindelijk verliet u samen met uw vrouw op 27

september 2009 Servië, richting België waar u op 29 september 2009 asiel vroeg.

U bent in het bezit van uw Servische identiteitskaart, een afspraakkaartje bij een psycholoog in

België, een medisch attest opgesteld door een huisarts volgens welke u aan een depressie en post-

traumatische stress lijdt. Na uw verhoor maakte u nog een fax-kopie over van de gemeente

Raincë waarin uw familiale band met S. (…) S. (…)bevestigd wordt.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers geenszins in geslaagd uw 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst dient gewezen te worden op het feit dat u met betrekking tot uw problemen met de S. (…)s

uw verklaringen steeds wijzigde. Vooreerst verklaarde u van 2007 tot 2009 een relatie gehad te hebben

met G. (…) S. (…). In oktober-november 2009 lichtte G. (…) haar familie in over jullie relatie en

sindsdien werd u bedreigd (CGVS, p. 3). Vóór oktober-november 2009 heeft u geen problemen gekend

omwille van uw relatie (CGVS, p. 4). Geconfronteerd met het feit dat u reeds in september 2009 het land

had verlaten, verklaarde u dat de bedreigingen vóór oktober begonnen, dat u het zich niet goed meer
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herinnerde en dat u data vermengt (CGVS, p. 4). U verklaarde meteen nadien dat de bedreigingen drie

à vier maanden vóór uw vertrek naar België zijn begonnen (CGVS, p. 5). In tegenstelling tot uw eerste

verklaring tot 2009 een relatie met G. (…) te hebben gehad (CGVS, p.3), verklaarde u vervolgens vijf à

zes maanden vóór de start van uw relatie met M. (…) in januari 2009 uw relatie met G. (…) verbroken te

hebben (CGVS, p. 5). Aanvankelijk verklaarde u dat u, noch uw familie op geen enkele manier

geprobeerd hebben tot een verzoening te komen met de S. (…)’s (CGVS, p. 4). Later verklaarde u dat

enkele dorpsoudsten op vraag van uw broer met de S. (…)s bemiddeld hebben (CGVS, p. 8-9). Deze

verzoeningspoging vond plaats zes maanden v´pór 2009 (CGVS, p.9). Geconfronteerd met het feit dat u

weinig coherente verklaringen aflegde over het verloop van uw problemen, verklaarde u tot slot dat G.

(…) ongeveer drie maanden voor uw vertrek haar familie heeft ingelicht over jullie relatie en dat dan de

bedreigingen begonnen zijn. Eveneens enkele maanden voor uw vertrek naar België probeerde uw

familie tot een verzoening te komen (CGVS, p. 9). Uw uitleg moe te zijn en data te verwisselen is

geenszins afdoende om dergelijke tegenstrijdigheden te verklaren (CGVS, p.4-5 en p.9). Het

neergelegde medisch attest laat evenmin toe vast te stellen dat u geen coherente verklaringen zou

kunnen afleggen. Het attest vermeldt enkel dat u een depressie heeft en aan post-traumatische stress

zou lijden; het maakt geenszins gewag van geheugenproblemen. Gelet op bovenstaande vaststellingen

kan dan ook geen enkel geloof gehecht worden aan uw relatie met G. (…) en uw beweerde problemen

omwille van deze relatie.

Zelfs indien er geloof gehecht zou kunnen worden aan uw problemen met de S. (…)i’s (qoud non), kan

er opgemerkt worden dat deze problemen louter van interpersoonlijke (tussen privé-personen) en van

gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) aard zijn en geenszins onder het toepassingsgebied vallen van de

Conventie van Genève. Evenmin maakte u aannemelijk dat deze problemen verband houden met

de bepalingen inzake de subsidiaire bescherming. U heeft geen feiten of elementen aangehaald

waaruit blijkt dat u om dergelijke problemen te vermijden niet elders, in een ander dorp, in Zuid-Servië

zou kunnen gaan wonen. Uw verklaring dat de familie S. (…) een grote familie is, is niet

afdoende (CGVS, p. 10). Aansluitend stelde u met niemand anders problemen gekend te hebben

(CGVS, p.8). U heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat u naar aanleiding van uw problemen met de S.

(…)s of in geval van een herhaling van dergelijke moeilijkheden na een eventuele terugkeer naar Servië,

geen beroep had/zou kunnen doen op de aanwezige autoriteiten in uw land. U, noch uw familie heeft

de bedreigingen gemeld bij de politie omdat het een schande zou zijn als iedereen over uw problemen

hoort (CGVS, p.4). Deze verklaring voor het niet inroepen van de bescherming door uw autoriteiten is

niet afdoende. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan

het administratieve dossier werd gevoegd blijkt immers dat er in de Preshevë-vallei mogelijkheden

bestaan om in geval van problemen van interpersoonlijke aard klacht neer te leggen bij de multi-

etnische politie (MEP), waarbij ook etnische Albanese agenten tewerkgesteld zijn. De MEP is

ondergebracht binnen de bestaande politiestructuren en is belast met de reguliere politietaken in de

Preshevë-vallei. Hoewel de MEP de laatste jaren aan belang verloren heeft, blijft ze haar politietaken in

de haar toegewezen domeinen naar behoren vervullen. Zo treedt ze op in zaken van huiselijk geweld,

verkeersovertredingen, burenruzies, moord en andere gemeenrechtelijke feiten.

Wat uw psychologische problemen betreft, met name het feit dat u nachtmerries heeft over de

oorlog (welke nog werden versterkt na de arrestatie van uw neef S. (…) S. (…) eind 2008), dient

vastgesteld te worden dat u enkel hulp heeft gezocht bij een imam in Servië. U zou geen medische hulp

gezocht hebben omdat u daartoe niet de financiële middelen had (CGVS, p. 6). Het feit dat u

onvoldoende financiële middelen heeft om uw verzorging te bekostigen is echter een aangelegenheid

van louter socio-economische aard, welke als dusdanig evenmin ressorteert onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen van subsidiaire bescherming.

Tot slot verklaarde u schrik te hebben om net als uw neef S. (…) S. (…) ten onrechte gearresteerd

te worden. Uw vrees is echter louter hypothetisch en kan u geenszins concreet maken. U baseert uw

vrees op het gerucht dat Albanezen tegen betaling valse beschuldigingen uiten (CGVS, p.8). Gevraagd

hoe u weet dat Albanezen dat doen, kwam u niet verder dan te stellen dat dat wordt gezegd en dat

dat geweten is (CGVS, p.7). Verder is het opvallend dat u niet weet of uw neef ooit actief is geweest

voor het UCK (Kosovaars Bevrijdingsleger) of voor het UCPMB (Bevrijdingsleger van Preshevë,

Medvegjë en Bujanovc) (CGVS, p.7). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt

dat de tien Albanezen die in december 2008 werden gearresteerd (waaronder uw neef), werden

gearresteerd op verdenking van moorden, ontvoeringen en verkrachtingen die ze zouden hebben

gepleegd in Kosovo in 1998-1999. In het licht van deze informatie passen de interventies van de

Servische overheid in een context van lopende onderzoeken tegen personen die worden verdacht van

ernstige feiten die strafrechtelijke vervolgingen die gerechtvaardigd zijn in een rechtstaat, met zich

meebrengen. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u hebt deelgenomen aan misdaden in Kosovo of in

Servië. Uzelf bent nooit actief geweest voor het UCK of het UCPMB (CGVS, p. 7). Met uitzondering van

het feit dat u familie bent van S. (…), zijn er geen elementen waaruit blijkt dat er een overeenkomst kan
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worden vastgesteld tussen de arrestaties van december 2008 en uw persoonlijke situatie, zodat uit niets

blijkt dat u een gelijkaardig lot zou dreigen te ondergaan.

De informatie waarop ik deze beslissing baseer is in het administratieve dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten zijn niet van aard bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw identiteit wordt niet in vraag gesteld. Uw medisch attest en het afspraakkaartje bij een psycholoog

doen geen afbreuk aan het feit dat u omwille van economische redenen geen medische hulp in Servië

zocht. Bovendien verwijst het medisch attest naar familiale problemen, waarvan reeds hoger werd

vastgesteld dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Een attest van een therapeut (in casu huisarts)

die een persoon behandelt voor problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid bevat een weergave

van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf

aangehaalde) oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter geen uitsluitsel over de ware oorzaak van

het vastgestelde ziektebeeld. Het attest van de gemeente betreffende uw familiale band met S. (…) S.

(…) tenslotte is een fax-kopie waarvan de authenticiteit niet kan nagegaan worden en doet hoe dan ook

geen afbreuk aan de vaststelling dat uw vrees gearresteerd te worden louter hypothetisch is.

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 Meribane MUSTAFA (hierna: verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese uit Rahovec, Preshevë (Zuid-Servië). U heeft

de Servische nationaliteit. In januari 2009 trouwde u traditioneel met M. (…) S. (…) en ging u bij uw

man in Raincë wonen. Sinds uw huwelijk kwam u amper buiten. Uw man vroeg u of u Servië wou

verlaten. Niettegenstaande het feit dat hij niet uitlegde waarom hij het land wou verlaten, ging u akkoord

en verliet u samen met uw man in september 2009 Servië, richting België waar u op 29 september 2009

asiel vroeg. In België vertelde uw man familiale problemen te hebben gekend. Hij gaf u verder geen

details. Uw man is bovendien ziek, hij heeft nachtmerries. Hierover vertelt hij u evenmin wat er scheelt.

In Servië zocht hij hiervoor hulp bij een imam. In België ging uw man naar een arts, maar u weet niet

welke diagnose werd gesteld. U bent in het bezit van uw Servische identeitskaart.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag baseert op dezelfde motieven die werden

aangehaald door uw echtgenoot, M. (…) S. (…). In het kader van de asielaanvraag van uw echtgenoot

werd een weigeringsbeslissing genomen die luidt als volgt:

“Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers geenszins in geslaagd uw 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst dient gewezen te worden op het feit dat u met betrekking tot uw problemen met de S. (…)s

uw verklaringen steeds wijzigde. Vooreerst verklaarde u van 2007 tot 2009 een relatie gehad te hebben

met G. (…) S. (…). In oktober-november 2009 lichtte G. (…) haar familie in over jullie relatie en

sindsdien werd u bedreigd (CGVS, p. 3). Vóór oktober-november 2009 heeft u geen problemen gekend

omwille van uw relatie (CGVS, p. 4). Geconfronteerd met het feit dat u reeds in september 2009 het land

had verlaten, verklaarde u dat de bedreigingen vóór oktober begonnen, dat u het zich niet goed meer

herinnerde en dat u data vermengt (CGVS, p. 4). U verklaarde meteen nadien dat de bedreigingen drie

à vier maanden vóór uw vertrek naar België zijn begonnen (CGVS, p. 5). In tegenstelling tot uw eerste

verklaring tot 2009 een relatie met G. (…) te hebben gehad (CGVS, p.3), verklaarde u vervolgens vijf à

zes maanden vóór de start van uw relatie met M. (…) in januari 2009 uw relatie met G. (…) verbroken te

hebben (CGVS, p. 5). Aanvankelijk verklaarde u dat u, noch uw familie op geen enkele manier

geprobeerd hebben tot een verzoening te komen met de S. (…)’s (CGVS, p. 4). Later verklaarde u dat

enkele dorpsoudsten op vraag van uw broer met de S. (…)s bemiddeld hebben (CGVS, p. 8-9). Deze

verzoeningspoging vond plaats zes maanden v´pór 2009 (CGVS, p.9). Geconfronteerd met het feit dat u

weinig coherente verklaringen aflegde over het verloop van uw problemen, verklaarde u tot slot dat G.

(…) ongeveer drie maanden voor uw vertrek haar familie heeft ingelicht over jullie relatie en dat dan de

bedreigingen begonnen zijn. Eveneens enkele maanden voor uw vertrek naar België probeerde uw

familie tot een verzoening te komen (CGVS, p. 9). Uw uitleg moe te zijn en data te verwisselen is

geenszins afdoende om dergelijke tegenstrijdigheden te verklaren (CGVS, p.4-5 en p.9). Het
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neergelegde medisch attest laat evenmin toe vast te stellen dat u geen coherente verklaringen zou

kunnen afleggen. Het attest vermeldt enkel dat u een depressie heeft en aan post-traumatische stress

zou lijden; het maakt geenszins gewag van geheugenproblemen. Gelet op bovenstaande vaststellingen

kan dan ook geen enkel geloof gehecht worden aan uw relatie met G. (…) en uw beweerde problemen

omwille van deze relatie.

Zelfs indien er geloof gehecht zou kunnen worden aan uw problemen met de S. (…)i’s (qoud non), kan

er opgemerkt worden dat deze problemen louter van interpersoonlijke (tussen privé-personen) en van

gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) aard zijn en geenszins onder het toepassingsgebied vallen van de

Conventie van Genève. Evenmin maakte u aannemelijk dat deze problemen verband houden met

de bepalingen inzake de subsidiaire bescherming. U heeft geen feiten of elementen aangehaald

waaruit blijkt dat u om dergelijke problemen te vermijden niet elders, in een ander dorp, in Zuid-Servië

zou kunnen gaan wonen. Uw verklaring dat de familie S. (…) een grote familie is, is niet

afdoende (CGVS, p. 10). Aansluitend stelde u met niemand anders problemen gekend te hebben

(CGVS, p.8). U heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat u naar aanleiding van uw problemen met de S.

(…)s of in geval van een herhaling van dergelijke moeilijkheden na een eventuele terugkeer naar Servië,

geen beroep had/zou kunnen doen op de aanwezige autoriteiten in uw land. U, noch uw familie heeft

de bedreigingen gemeld bij de politie omdat het een schande zou zijn als iedereen over uw problemen

hoort (CGVS, p.4). Deze verklaring voor het niet inroepen van de bescherming door uw autoriteiten is

niet afdoende. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan

het administratieve dossier werd gevoegd blijkt immers dat er in de Preshevë-vallei mogelijkheden

bestaan om in geval van problemen van interpersoonlijke aard klacht neer te leggen bij de multi-

etnische politie (MEP), waarbij ook etnische Albanese agenten tewerkgesteld zijn. De MEP is

ondergebracht binnen de bestaande politiestructuren en is belast met de reguliere politietaken in de

Preshevë-vallei. Hoewel de MEP de laatste jaren aan belang verloren heeft, blijft ze haar politietaken in

de haar toegewezen domeinen naar behoren vervullen. Zo treedt ze op in zaken van huiselijk geweld,

verkeersovertredingen, burenruzies, moord en andere gemeenrechtelijke feiten.

Wat uw psychologische problemen betreft, met name het feit dat u nachtmerries heeft over de

oorlog (welke nog werden versterkt na de arrestatie van uw neef S. (…) S. (…) eind 2008), dient

vastgesteld te worden dat u enkel hulp heeft gezocht bij een imam in Servië. U zou geen medische hulp

gezocht hebben omdat u daartoe niet de financiële middelen had (CGVS, p. 6). Het feit dat u

onvoldoende financiële middelen heeft om uw verzorging te bekostigen is echter een aangelegenheid

van louter socio-economische aard, welke als dusdanig evenmin ressorteert onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen van subsidiaire bescherming.

Tot slot verklaarde u schrik te hebben om net als uw neef S. (…) S. (…) ten onrechte gearresteerd

te worden. Uw vrees is echter louter hypothetisch en kan u geenszins concreet maken. U baseert uw

vrees op het gerucht dat Albanezen tegen betaling valse beschuldigingen uiten (CGVS, p.8). Gevraagd

hoe u weet dat Albanezen dat doen, kwam u niet verder dan te stellen dat dat wordt gezegd en dat

dat geweten is (CGVS, p.7). Verder is het opvallend dat u niet weet of uw neef ooit actief is geweest

voor het UCK (Kosovaars Bevrijdingsleger) of voor het UCPMB (Bevrijdingsleger van Preshevë,

Medvegjë en Bujanovc) (CGVS, p.7). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt

dat de tien Albanezen die in december 2008 werden gearresteerd (waaronder uw neef), werden

gearresteerd op verdenking van moorden, ontvoeringen en verkrachtingen die ze zouden hebben

gepleegd in Kosovo in 1998-1999. In het licht van deze informatie passen de interventies van de

Servische overheid in een context van lopende onderzoeken tegen personen die worden verdacht van

ernstige feiten die strafrechtelijke vervolgingen die gerechtvaardigd zijn in een rechtstaat, met zich

meebrengen. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u hebt deelgenomen aan misdaden in Kosovo of in

Servië. Uzelf bent nooit actief geweest voor het UCK of het UCPMB (CGVS, p. 7). Met uitzondering van

het feit dat u familie bent van S. (…), zijn er geen elementen waaruit blijkt dat er een overeenkomst kan

worden vastgesteld tussen de arrestaties van december 2008 en uw persoonlijke situatie, zodat uit niets

blijkt dat u een gelijkaardig lot zou dreigen te ondergaan.

De informatie waarop ik deze beslissing baseer is in het administratieve dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten zijn niet van aard bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw identiteit wordt niet in vraag gesteld. Uw medisch attest en het afspraakkaartje bij een psycholoog

doen geen afbreuk aan het feit dat u omwille van economische redenen geen medische hulp in Servië

zocht. Bovendien verwijst het medisch attest naar familiale problemen, waarvan reeds hoger werd

vastgesteld dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Een attest van een therapeut (in casu huisarts)

die een persoon behandelt voor problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid bevat een weergave

van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf

aangehaalde) oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter geen uitsluitsel over de ware oorzaak van

het vastgestelde ziektebeeld. Het attest van de gemeente betreffende uw familiale band met S. (…) S.



RvV X - Pagina 6

(…) tenslotte is een fax-kopie waarvan de authenticiteit niet kan nagegaan worden en doet hoe dan ook

geen afbreuk aan de vaststelling dat uw vrees gearresteerd te worden louter hypothetisch is.”

Bijgevolg kan ten aanzien van u evenmin 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.

Uw identiteitskaart is niet van aard bovenstaande vaststellingen te wijzigen, daar uw identiteit op

zich niet ter discussie staat.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekers ondernemen in hun verzoekschrift een poging om de verschillende motieven van de

bestreden beslissingen te weerleggen, met name wat betreft verzoekers weinig coherente verklaringen

omtrent zijn relatie met G.S., het feit dat hij zijn vluchtalternatief niet heeft uitgeput, waarom verzoeker

als Albanees de Serviërs moet vrezen, de gevolgen van de minderwaardigheidspositie van Albanezen

door de ontmanteling van de verzorgingsstaat, de onmogelijkheid om zich te verdedigen tegen de

informatie van de commissaris-generaal, en de discriminatie en arrestaties van Albanezen door

Serviërs. Verzoekers argumenteren verder waarom zij onder het toepassingsveld van artikel 48/3 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) vallen en besluiten dat zij dan ook als

vluchtelingen moeten worden erkend. Aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals opgenomen in de artikelen 48/4 en 48/5 van de vreemdelingenwet, verwijzen verzoekers naar

hetgeen uiteengezet werd in het kader van de vluchtelingenstatus. Verzoeker voegt hieraan toe in

Servië niet over de nodige middelen voor de behandeling van zijn psychische problemen te beschikken.

In de mate verzoekers kritiek uitbrengen op de weigerinsbeslissingen van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, voeren zij de schending van de materiële motiveringsplicht aan.

2.2. Uit de elementen van het administratief dossier blijkt dat verzoeker een eerste maal Servië

ontvluchtte omdat hij gezocht werd door de politie op beschuldiging van wapensmokkel en dat hij een

eerste asielaanvraag in België indiende op 3 november 2004. Verzoekers asielaanvraag werd

geweigerd omdat hij onvoldoende elementen of gegevens had aangehaald waaruit bleek dat hij Servië

verlaten had uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of dat hij

zich alsnog op een dergelijke vrees zou kunnen beroepen ingeval van een terugkeer naar zijn land van

herkomst. Verzoeker diende een verzoek tot schorsing en beroep tot vernietiging in bij de Raad van

State tegen deze bevestigende beslissing van weigering van verblijf van de commissaris-generaal.

Alvorens de verwerping van het beroep door de Raad van State op 23 november 2007 werd

uitgesproken, werd verzoeker in juni 2005 naar Servië gerepatrieerd.

Verzoeker begon er in 2007 een geheime relatie met G.S., die aan het licht kwam toen G.S.

uitgehuwelijkt zou worden en zij de relatie opbiechtte aan haar familie omdat zij geen maagd meer was.

Verzoeker werd door de familie van G.S. bedreigd en durfde zich niet meer vertonen. Enkele maanden

na het einde van hun relatie, trouwde verzoeker met M.L., verzoekster. Verzoeker verklaarde daarnaast

sinds de oorlog van 2001 ziek te zijn uit angst voor de oorlog. Uit gebrek aan financiële middelen voor

een gepaste verzorging voor zijn psychische problemen door een arts, ging verzoeker ten rade bij een

imam. Verzoekers angsten werden versterkt door de arrestatie van zijn neef, S.S. die samen met negen

anderen onterecht zou zijn gearresteerd nadat Albanezen tegen betaling leugens zouden verspreid

hebben over hen. Omdat verzoeker vreesde hetzelfde lot als zijn neef te ondergaan, vluchtte hij met zijn

echtgenote naar België.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing van verzoeker wordt zijn asielaanvraag geweigerd omdat (i) er,

gelet op zijn steeds wijzigende verklaringen, geen geloof kan worden gehecht aan zijn relatie met G. en

zijn beweerde problemen omwille van deze relatie, (ii) zelfs indien er geloof zou worden gehecht aan

deze problemen, quod non, deze problemen louter van interpersoonlijke en gemeenrechtelijke aard zijn

en hij niet aannemelijk heeft gemaakt aan de problemen te kunnen ontkomen door zich elders te

vestigen, noch dat hij geen beroep had/zou kunnen doen op de bescherming van de aanwezige

autoriteiten in zijn land, (iii) het feit dat hij onvoldoende financiële middelen heeft om verzorging voor zijn
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psychische problemen te verzorgen, een aangelegenheid van socio-economische aard is, (iv) zijn vrees

om net als zijn neef ten onrechte gearresteerd te worden louter hypothetisch is en geenszins

geconcretiseerd wordt, en er geen elementen aanwezig zijn waaruit blijkt dat er een overeenkomst kan

worden vastgesteld tussen de arrestatie van zijn neef en zijn persoonlijke situatie, en (v) de door hem

neergelegde documenten niet van dien aard zijn om bovenstaande motieven te wijzigen, zoals

uitgebreid toegelicht.

Gelet op het feit dat verzoekster haar vluchtmotieven volledig gesteund zijn op de asielmotieven van

haar echtgenoot, werd in haar hoofde een volgbeslissing genomen door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en staatlozen.

2.4. 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 verzoeker 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

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

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43 027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136 692).

2.5. De Raad merkt vooreerst op dat verzoeker alle beroepsmogelijkheden met betrekking tot zijn eerste

asielaanvraag heeft uitgeput en dat de bevoegdheid van de Raad in dit geval beperkt is tot de

beoordeling van de in de tweede asielaanvraag nieuw aangehaalde elementen. De Raad stelt vast dat

verzoeker zijn huidige asielaanvraag gebaseerd is op enerzijds zijn geheime relatie met G.S. en de

wraak vanwege haar familie, en anderzijds zijn angst voor de oorlog en om door Albanezen verraden te

worden aan de Serviërs. Verzoekster baseert haar asielmotieven volledig op de motieven ingeroepen

door haar echtgenoot.

2.6. Met betrekking tot verzoekers geheime relatie met G.S. en zijn hieruit voortvloeiende problemen,

blijkt uit de lezing van het gehoorverslag dat verzoeker er niet in geslaagd is deze relatie geloofwaardig

te maken. Verzoeker wijzigde meermaals zijn verklaringen over het tijdstip waarop G.S. haar familie

inlichtte over hun relatie, het einde van hun relatie, en de bedreigingen vanwege haar familie, en

evenmin legde hij coherente verklaringen af over het al dan niet plaatsgevonden hebben van een

verzoeningspoging tussen verzoeker en de familie van G.S.. Verzoeker wijt deze tegenstrijdige

verklaringen aan een posttraumatische stressstoornis en wijst hiervoor naar het medisch attest dat hij

reeds neerlegde, alsook naar zijn aanvraag op basis van artikel 9ter, doch hij gaat hierbij volledig voorbij

aan hetgeen in de bestreden beslissing werd gesteld omtrent zijn medisch attest: “Het neergelegde

medisch attest laat evenmin toe vast te stellen dat u geen coherente verklaringen zou kunnen afleggen.

Het attest vermeldt enkel dat u een depressie heeft en aan post-traumatische stress zou lijden; het

maakt geenszins gewag van geheugenproblemen. (…) Bovendien verwijst het medisch attest naar

familiale problemen, waarvan reeds hoger werd vastgesteld dat er geen geloof aan kan worden

gehecht. Een attest van een therapeut (in casu huisarts) die een persoon behandelt voor problemen met

zijn/haar geestelijke gezondheid bevat een weergave van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en

de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter

geen uitsluitsel over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld.”. De Raad stelt vast dat de

incoherente verklaringen van verzoeker over zijn relatie met G.S. dermate flagrant zijn dat deze niet

kunnen worden toegeschreven aan een depressie en post-traumatische stress, temeer, zoals reeds

opgemerkt in de bestreden beslissing, nergens melding wordt gemaakt van geheugenproblemen, aan

het feit dat hij enkel lager onderwijs genoten heeft en in een cultuur leefde waar data en nummers veel
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minder van belang zijn dan in België. De Raad wijst erop dat verzoeker de problemen met de familie van

G.S. zelf als één van de redenen aangeeft voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst zodat redelijkerwijs

kan verwacht worden dat hij deze beweerde problemen minstens correct in de tijd kan situeren, zonder

dat daarbij data vereist zijn, en hij minstens precies weet of er door hem en zijn familie een

verzoeningspoging ondernomen is, een essentieel element dat op zich reeds voldoende is om de

geloofwaardigheid van het relaas te ondermijnen. Dat verzoeker deze gebeurtenissen uit zijn geheugen

heeft weggebrand, is niet ernstig.

Hoe dan ook, zelfs indien geloof zou worden gehecht aan verzoekers problemen omwille van zijn relatie

met G.S., wordt in de bestreden beslissing correct gesteld dat deze problemen van interpersoonlijke en

gemeenrechtelijke aard zijn, waarbij verzoeker niet aangetoond heeft dat hij zich niet elders in het land

kon vestigen en dat hij voor de behandeling van zijn problemen niet op de hulp en/of bescherming van

zijn autoriteiten kon rekenen. Verzoeker weerlegt nergens dat hij zich niet elders in het land kon

vestigen en stelt dat het neerleggen van een klacht niets zou uithalen aangezien de rechterlijke macht

corrupt is en hij bovendien zelf zou geviseerd worden wanneer hij een klacht zou indienen, hetgeen

geen aanvaardbaar verweer is vermits uit de bestreden beslissing blijkt dat, in geval van problemen van

interpersoonlijke aard, klacht kan neergelegd worden bij de Multi-etnische politie (MEP), waar ook

etnische Albanese agenten tewerkgesteld zijn. Dat verzoeker toch geen klacht kan neerleggen bij

dezelfde diensten die zijn geestelijke integriteit hebben gekraakt tijdens de oorlog en dit nog steeds

doen, is niet ernstig aangezien hij niet verplicht is een klacht bij Serviërs in te dienen, maar dit ook kan

bij Albanezen, en de MEP pas opgericht werd na de oorlog in 2001 als tegemoetkoming aan de etnische

minderheidsgroepen. De Raad besluit dat verzoekers geen gegronde vrees voor vervolging hebben

aangetoond omwille van de geheime relatie van verzoeker met S. G..

2.7. Verzoeker voert verder aan dat de Servische autoriteiten de Albanezen nog steeds als een vijand

zien, het goed kan zijn dat verzoeker wordt opgesloten omwille van de arrestatie van zijn neef, het niet

onrealistisch is dat verzoeker als Albanees kennis heeft van wapens en bunkers die werden gebruikt

tijdens de oorlog en die onbekend zijn voor de Serviërs en dat de Serviërs er alles aan mogen en zullen

doen om deze informatie te verkrijgen, argumenten die niet verder reiken dan blote beweringen en

overigens niet overeenkomen met verzoekers profiel. Verzoeker verklaarde immers nooit actief te zijn

geweest voor het UCK (Kosovaars Bevrijdingsleger) of het UCPMB (Bevrijdingsleger van Preshevë,

Medvegjë en Bujanovic) (CGVS, gehoorverslag p. 7) zodat het onwaarschijnlijk is dat de Serviërs

verzoeker zouden arresteren om geheime informatie te bekomen over wapens en bunkers. Waar

verzoeker dienaangaande ook verwijst naar een verslag van Amnesty International, stelt de Raad vast

dat dit fragment handelt over mensenrechtenactivisten, hetgeen niet relevant is voor de beoordeling van

verzoekers vervolgingsvrees, vermits uit niets blijkt dat hij een mensenrechtenactivist is. Met betrekking

tot verzoekers vrees om net zoals zijn neef gearresteerd te worden door de Serviërs, wijst de Raad op

wat volgt.

2.8. Waar verzoekers zich herhaaldelijk beroepen op de minderwaardigheidspositie van Albanezen,

zeker na de val van de verzorgingsstaat en de komst van het kapitalisme, en aanvoeren dat Albanezen

gediscrimineerd worden door Serviërs die hen onder het mom van verkrachtingen, moorden, …

arresteren terwijl ze Servische moordenaars, waaronder Karadic, ongemoeid laten, en aanvoeren dat

het algemeen geweten is dat de Servische autoriteiten problemen hebben met etnisch Albanezen,

merkt de Raad op dat de verwijzing naar een algemene situatie in het land van herkomst niet volstaat

om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Ook het loutere behoren tot een

bepaalde etnie of bevolkingsgroep wijst er niet automatisch op dat verzoekers zouden worden vervolgd.

Verzoekers dienen immers in concreto aan te tonen dat er in hun hoofde bijzondere omstandigheden

aanwezig zijn waarom zij een gegronde vrees voor vervolging koesteren.

De Raad stelt vast dat verzoeker vreest hetzelfde lot als zijn neef S.S. te ondergaan, met name dat

Albanezen hem in ruil voor geld zouden verklikken aan de Serviërs waarop hij zou gearresteerd worden.

In zoverre enig geloof kan worden gehecht aan de familieband tussen verzoeker en S.S. - verzoeker

weet immers niet of zijn neef actief zou zijn geweest voor het UCK of het UCPMB, en het voorgelegde

attest van de gemeente Rajince is slechts een kopie waarvan de authenticiteitswaarde niet kan worden

nagegaan - , wijst de Raad op de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (‘Subject

related briefing, Servië, Situatie van Albanezen in de Presevo-vallei’, 21 april 2010) waaruit blijkt dat de

tien gearresteerden, waaronder zijn beweerde neef, werden gearresteerd op verdenking van moorden,

ontvoeringen en verkrachtingen die ze zouden hebben gepleegd in Kosovo in 1998-1999, en dat de

interventies van de Servische overheid derhalve passen in een context van strafrechtelijke vervolgingen

die gerechtvaardigd zijn in een rechtstaat. Dat zijn neef zou verraden zijn door Albanezen die de
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onweerstaanbare drang voelen om tegen betaling andere Albanezen onterecht te verraden, is derhalve

niet aangetoond. Gelet daarenboven op het feit dat verzoeker nooit lid was van het UCK of het UCPMB

en hij expliciet verklaarde, sinds zijn repatriëring, geen concrete problemen te hebben gekend met de

politie of andere autoriteiten (CGVS, gehoor p. 7-8), maakt verzoeker derhalve niet aannemelijk dat hem

hetzelfde lot als S.S. zou te wachten staan.

Waar verzoekers met betrekking tot de informatie over zijn neef aanvoeren dat de commissaris-generaal

in zijn beslissingen nalaat om aan te duiden op welke informatie hij zich baseert, merkt de Raad op dat

het bewuste document aan het administratief dossier is toegevoegd (administratief dossier, stuk 16) en

verzoekers dit document, aan de hand van hun inzagerecht, konden inkijken. Dat de commissaris-

generaal in zijn beslissing dient te motiveren “(1) van waar de informatie komt, (2) voor wie (…) deze

informatie bestemt (is) (3) waarom (…) dergelijke informatie (bestaat) m.a.w. wat (…) het doel (is) van

die informatie”, wordt niet dienstig aangevoerd aangezien het antwoord op deze vragen afdoende uit het

document blijkt. Dat verzoekers nagelaten hebben om van hun inzagerecht gebruik te maken, is geheel

aan henzelf toe te schrijven zodat de commissaris-generaal niet verweten kan worden dat verzoekers

zich niet konden verdedigen tegen de informatie. Dat het ook na consultatie van de informatie van de

commissaris-generaal onmogelijk was voor verzoekers zich tegen de informatie te verdedigen is niet

ernstig. Waar verzoekers citeren uit een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: “Wanneer

de bestreden beslissing verwijst naar een verslag en dit verslag zelf niet wordt opgenomen in de

beslissing, volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van de stukken te vermelden, zonder

dat het nodig is ze in extenso over te nemen.”, wijst de Raad erop dat arresten geen precedentwaarde

hebben en in de bestreden beslissing wel degelijk inhoudelijke fragmenten van het aan het

administratief dossier toegevoegde document worden weergegeven.

2.9. De Raad stelt verder vast dat verzoeker thans in zijn verzoekschrift aanvoert een post-traumatische

stressstoornis te hebben ontwikkeld ten gevolge van het ondergaan van mishandelingen door de

Servische wethandhavingsdiensten of hun buiten-statelijke groeperingen tijdens de oorlog en door

gezien te hebben hoe de Serviërs de Albanezen nog steeds niet met rust laten, door onderworpen te

zijn geweest aan geestelijk geweld in opdracht van de Servische inlichtingendiensten, door geviseerd te

worden en het slachtoffer te zijn geworden van pesterijen van de wethandhavingsdiensten. De Raad

stelt vast dat verzoeker op de vraag of hij persoonlijk na zijn repatriëring nog concrete problemen

gekend heeft met de politie of andere autoriteiten in zijn land, ontkennend antwoordde en verklaarde dat

hij zich teruggetrokken had in de bergen totdat de situatie rustiger werd zodat hij, in tegenstelling tot

hetgeen hij thans beweert, uit zijn verklaringen niet blijkt “mishandeld” te zijn geweest door de Servische

autoriteiten. Dat hij, indien hij in Servië zou blijven, het met zijn leven zou bekopen, minstens zijn

psychische integriteit zwaar zal worden aangetast zonder dat er een eerlijk proces wordt gevoerd en hij

zich kan verdedigen en zijn keuze beargumenteren, wordt derhalve nergens door hem aangetoond.

Verzoeker voert weliswaar aan in intensieve behandeling te zijn voor zijn psychische problemen, doch

uit het afspraakkaartje blijkt slechts dat hij eenmaal een afspraak gekregen heeft, zelfs niet dat hij

effectief aanwezig was op de afspraak . Waar hij nog stelt dat hij zijn psychische letsels getoond heeft

aan de hand van doktersattesten, merkt de Raad op dat verzoeker slechts één attest van een huisarts

heeft ingediend.

De Raad concludeert dat verzoekers er evenmin in geslaagd zijn om een gegronde vrees voor

vervolging omwille van verzoekers vrees voor de oorlog en verraden te worden door de Albanezen aan

de Serviërs, aannemelijk te maken.

2.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

2.11. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).
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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. De Raad stelt vast dat verzoekers

zich voor hun verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde gronden als de

elementen van hun asielrelaas beroepen, met name dat hij bedreigd werd door de familie van G.S. en

hij vreest opnieuw blootgesteld te worden aan pesterijen door inlichtingendiensten. Naar aanleiding van

bovenstaand onderzoek werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan de problemen

van verzoeker omwille van zijn relatie met G.S., en dat hij evenmin de voorgehouden problemen met de

Servische autoriteiten aannemelijk heeft gemaakt. Derhalve kunnen zij zich niet baseren op de

elementen die aan de basis van hun relaas liggen om aannemelijk te maken 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.

Waar verzoeker nog aanvoert dat hij in Servië niet over de nodige middelen beschikt om zijn

posttraumatische stressstoornis te laten behandelen omdat hij in zijn land van herkomst geen toegang

tot de gezondheidszorg heeft, wijst de Raad erop dat verzoeker zich voor de behandeling van medische

problemen dient te richten op de daarvoor voorziene procedure.

2.12. 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 het land van herkomst een reëel risico zou 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

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

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

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


