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nr. 49 618 van 15 oktober 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 15 juli 2010 heeft

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

16 juni 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 9 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 september 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. BELDERBOSCH en van

attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanees afkomstig uit Preshevë, Servië, en bezit u

het Servische staatsburgerschap. Op 28 maart 2007 huwde u met (N.V.) (O.V. 6.578.093).

Samen hebben jullie één dochter. In 2000 werd u soldaat bij het UÇPMB (Bevrijdingsleger van

Preshevë, Medvegjë en Bujanovc). U opereerde in de zone van Ibrahim Feyzullahu. Daar diende u

voornamelijk andere soldaten te beschermen en te verdedigen. Soms moest u ook binnen blijven en

meehelpen in de keuken. Wegens uw jonge leeftijd nam u niet deel aan de gevechten. Na het sluiten

van het vredesakkoord liet u uw wapen en uw uniform achter in de bergen en u vertrok naar Kosovo.

Drie maanden later, na de ontbinding van het UÇPMB, keerde u terug naar Preshevë. Op 26 december

2008 werden tien personen, volgens u ex-strijders van het UÇPMB, aangehouden door de gendarmerie
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en de politie. Sindsdien worden er vele huiszoekingen verricht bij ex-strijders van het UÇPMB. Op 11

februari 2010, toen u op bezoek was bij uw oom in Prishtinë (Kosovo), kwamen de politie en

gendarmerie bij u thuis, op zoek naar u. Er werd een huiszoeking verricht en uw echtgenote werd door

de agenten bedreigd. Toen u terug thuis kwam, vertelde uw echtgenote u over de inval. U besloot dat

het niet langer veilig was voor u en jullie besloten het land te verlaten. Naast de problemen omwille van

uw deelname aan de oorlog heeft uw echtgenote ook gezondheidsproblemen. Zo valt ze heel vaak

flauw. Een tweetal jaar geleden ging u met haar naar een Albanese huisarts, die haar een injectie heeft

gegeven. Op een gegeven ogenblik bracht u uw echtgenote bij een psycholoog in Vranje, maar zodra

deze in het gezondheidsboekje zag dat jullie Albanezen waren, weigerde hij uw echtgenote te

onderzoeken. Op 13 februari 2010 verliet u, samen met uw echtgenote en kind, Servië. Op 15 februari

2010 kwam u in België aan, alwaar u dezelfde dag nog asiel hebt aangevraagd. Ter staving van uw

identiteit en asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw Servische paspoort, uitgereikt op 5

december 2008, het Servische paspoort van uw dochter, uitgereikt op 25 januari 2010, uw

identiteitskaart, uitgereikt te Preševo (Preshevë) op 3 december 2007, uw internationale huwelijksakte,

uitgereikt te Preshevë op 2 februari 2010, de internationale geboorteakte van uw dochter, uitgereikt te

Preshevë op 2 februari 2010, een attest van de Council of Human Rights, d.d. 28 februari 2010,

betreffende de situatie van de leden van het UÇPMB in Preshevë, Medvegjë en Bujanovc, een faxkopie

van het UÇPMB, d.d. 22 mei 2001, ter staving van uw activiteiten en een medisch attest van de dienst

spoedgevallen waaruit blijkt dat uw echtgenote mogelijk lijdt aan “malaise vagal” – regelmatig

flauwvallen.

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 subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

U stelde dat u uw land in februari 2010 hebt verlaten omdat u vreest door de Servische gendarmerie

te worden opgepakt omwille van uw betrokkenheid bij het UÇPMB (gehoor CGVS I p.3). Vooreerst dient

er ernstig getwijfeld te worden aan het feit dat u daadwerkelijk hebt deelgenomen aan de oorlog.

Zo verklaarde u dat u tijdens de oorlog een wapen heeft gedragen. U kon echter geenszins zeggen

welk wapen u heeft gedragen, noch kende u het kaliber van dit wapen (gehoor CGVS I p.5). Het is

compleet ongeloofwaardig dat in oorlogstijd iemand een wapen draagt zonder dat hij op de hoogte is

van het soort wapen en het kaliber hiervan. Bovendien stroken uw verklaringen over uw lidmaatschap

van het UÇPMB niet met het door u neergelegde document (zie stuk 9 in het administratieve dossier).

Zo verklaarde u dat u een zevental maanden aangesloten was bij het UÇPMB. Uit het door u

neergelegde attest ter staving van uw lidmaatschap, blijkt echter dat u bij het UÇPMB zou aangesloten

geweest zijn van 15 februari 2000 tot 21 mei 2001 – wat aldus 15 maanden is.

Voorts dienen ook een aantal tegenstrijdigheden, ongerijmdheden en merkwaardigheden te

worden opgemerkt tussen uw opeenvolgende verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en

het Commissariaat-generaal en eveneens tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw

echtgenote, waardoor ook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen omwille van uw

deelname aan de oorlog ernstig ondermijnd wordt. Zo verklaarde u in de vragenlijst van

het Commissariaat-generaal, die werd ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken, uitdrukkelijk dat

de gendarmerie bij u thuis is langsgekomen op 26 december 2008, dezelfde nacht dat 10 andere ex-

strijders gearresteerd werden (vragenlijst CGVS vraag 3.5). Uw echtgenote verklaarde voor de

Dienst Vreemdelingenzaken, bij het invullen van haar vragenlijst van het Commissariaat-generaal, dat

zij zich niet meer herinnerde wanneer de gendarmerie nu precies was langsgekomen (vragenlijst

CGVS echtgenote vraag 3.5). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarden jullie

echter allebei uitdrukkelijk dat de gendarmerie twee dagen voor jullie vertrek uit Servië is langsgekomen,

met name op 11 februari 2010. Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid, ontkende u uw

eerdere verklaringen. Een loutere ontkenning is echter geen verklaring voor bovenstaande

tegenstrijdigheid. Integendeel, uit uw verklaringen en die van uw echtgenote blijkt duidelijk dat jullie deze

hebben bijgesteld na jullie gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Tevens verklaarde u bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal dat de

tien gearresteerde personen vrienden van u waren. Meer nog, later in het gehoor verklaarde u dat

de autoriteiten bij u thuis zijn geweest omdat ze, nadat ze die 10 personen hadden gearresteerd, te

weten waren gekomen dat dit vrienden van u waren en ze u aldus daarom kwamen meenemen (gehoor

CGVS I pp.3, 8). Gevraagd naar de namen van uw gearresteerde vrienden, diende u echter het

antwoord schuldig te blijven. Geconfronteerd met het feit dat u eerder had verklaard dat het vrienden

van u waren en de autoriteiten omwille van die reden bij u thuis waren geweest, verklaarde u dat het

oorlogsvrienden waren en dat niemand toen zijn echte naam had opgegeven. U verklaarde dat de

autoriteiten bij meerdere personen waren geweest en zij langskwamen bij u, louter omdat u

deelgenomen had aan de oorlog (gehoor CGVS I p.10). Op de vraag hoe de autoriteiten dan wel op de
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hoogte waren van uw deelname aan de oorlog, diende u het antwoord schuldig te blijven (gehoor CGVS

I p.11).

Bovendien zijn ook uw verklaringen over het door u neergelegde document van de

mensenrechtenorganisatie “Council for Human Rights”, d.d.28 februari 2010, en het feit dat u hulp

bent gaan vragen aan deze organisatie, op z’n minst merkwaardig te noemen. Zo verklaarde u hulp te

zijn gaan zoeken bij de organisatie een week voor uw vertrek naar België (gehoor CGVS I p.9).

Geconfronteerd met het feit dat uw problemen pas begonnen zijn twee dagen voor uw vertrek

naar België, verklaarde u dat, als u naar hier zou komen, u het recht zou hebben om asiel aan te

vragen aangezien in dit document de situatie in Preshevë wordt uitgelegd. Toen u er nogmaals op

gewezen werd dat uw problemen pas begonnen zijn twee dagen voor uw vertrek naar België en het

aldus merkwaardig is dat u reeds vóór de aanvang van uw problemen eraan dacht om asiel te

vragen, repliceerde u dat u toen nog niet wist dat u asiel zou aanvragen maar dat u zelf zo’n attest wou

om een idee te hebben over de situatie na de oorlog (gehoor CGVS I pp.9-10). Deze verklaringen

overtuigen evenwel niet.

Wat er ook van zij, uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat er na

het beëindigen van het conflict een amnestieregeling is uitgewerkt voor de voormalige strijders van

het UÇPMB, die ook op u van toepassing is (gehoor CGVS I p.7), en dat die regeling, in tegenstelling

tot wat u beweert (gehoor CGVS I p.7), sedertdien ook correct werd toegepast en daadwerkelijk

ten uitvoering werd gebracht. De amnestiewet die van kracht is sinds juli 2002 heeft betrekking op

personen die verdacht worden van of zich schuldig hebben gemaakt aan criminele handelingen of

terrorisme in de regio Preshevë, Medvegjë en Bujanovc in de periode van 1 januari 1999 tot 31 mei

2001. Verder blijkt uit deze informatie dat sinds de afkondiging van bovengenoemde wet geen enkele

ex-strijder van het UÇPMB werd veroordeeld louter en alleen omwille van zijn gewezen lidmaatschap

van deze beweging. Dat er na de invoering van de amnestiewet toch nog ex-UÇPMB-ers werden

opgepakt en veroordeeld, is geenszins in tegenspraak met de bevinding dat de amnestiewet toch

correct werd/wordt geïmplementeerd. De amnestiewet heeft immers slechts betrekking op bepaalde

wetsartikelen en sluit op zich niet uit dat personen alsnog kunnen worden vervolgd wegens het plegen

van misdrijven die niet onder de amnestieregeling ressorteren. De ex-UÇPMB-leden die wel werden

vervolgd in de periode na de afkondiging van de amnestie, werden beschuldigd van gemeenrechtelijke

feiten of van oorlogsmisdaden.

Volgens u tonen de arrestaties van ex-UÇPMB-leden in december 2008 aan dat de

Servische autoriteiten de amnestiewet niet respecteren (gehoor CGVS I pp.10-11). Uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat de Servische gendarmerie inderdaad is

overgegaan tot de arrestatie van 10 Albanezen in december 2008, maar in tegenstelling tot wat u

beweert (gehoor CGVS I p.11), waren slechts enkelen van de gearresteerden lid van het UÇPMB en

hield hun arrestatie hier geen rechtstreeks verband mee. Deze personen werden opgepakt op

verdenking van het plegen van gemeenrechtelijke feiten, meer bepaald moorden, ontvoeringen en

verkrachtingen in Gjilan (republiek Kosovo) in de periode juni-oktober 1999. De feiten waarvan de

gearresteerde personen worden verdacht, vallen niet onder de amnestieregeling. De door u

aangehaalde vrees onschuldig aangehouden en opgesloten te zullen worden in de gevangenis als ex-

UÇPMB-er (gehoor CGVS I pp.3, 12-13), kan dus helemaal niet in overeenstemming worden gebracht

met de beschikbare informatie, temeer daar u ook geen enkel begin van bewijs hebt neergelegd waaruit

een vervolging omwille van deze reden zou kunnen blijken. U verklaarde bovendien uitdrukkelijk niet in

Kosovo te hebben gestreden, er geen misdaden te hebben gepleegd en geen illegale wapens te

bezitten (gehoor CGVS I p.11). In het licht van de elementen in uw administratieve dossier blijkt

bijgevolg dat er geen overeenkomst kan worden geconstateerd tussen die arrestaties en uw

persoonlijke situatie, zodat het niet aannemelijk is dat u een gelijkaardig lot zou dreigen. Bijgevolg blijkt

uw vrees ten opzichte van de Servische overheid in geval van terugkeer geenszins gegrond te zijn.

Eveneens haalde u aan dat uw echtgenote met medische problemen kamp en haar in Servië

omwille van haar etnische origine medische onderzoeken werden ontzegd (gehoor CGVS II pp.3-4).

Deze hypothese hebt u echter geenszins aannemelijk gemaakt, integendeel. Zo verklaarde u bij

aanvang van uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u uw echtgenote nooit naar een

dokter had gebracht in Preshevë aangezien het daar allemaal Serviërs zijn. Toen u erop gewezen werd

dat er toch wel één enkele Albanese dokter moet zijn in Preshevë, verklaarde u plots dat u haar wel

eens naar een polikliniek had gebracht maar dat daar enkel een huisdokter is. U verklaarde voorts dat

de huisdokter u had aangeraden uw echtgenote naar Vranje of Niš te brengen, maar dat u haar niet

heeft gebracht omdat het daar allemaal Serviërs zijn. Op de vraag of u ooit een poging heeft gedaan om

een Servische specialist te consulteren, repliceerde u wederom dat u geen dokter heeft gevonden voor

uw echtgenote (gehoor CGVS II p.2). Na een onderbreking tijdens het gehoor wijzigde u opeens volledig

uw eerder afgelegde verklaringen. Plotseling verklaarde u dat u bij een Servische psychiater in Vranje

bent geweest maar deze zou geweigerd hebben uw echtgenote te onderzoeken (gehoor CGVS II p.3).
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Geconfronteerd met uw eerder verklaring dat u uw echtgenote nooit naar Vranje of Niš had

gebracht voor medische onderzoeken, ontkende u ooit dergelijke zaken te hebben gezegd (gehoor

CGVS II p.3). Gezien bovenstaande vaststellingen, kan geen enkel geloof meer gehecht worden aan uw

verklaringen als zou u daadwerkelijk een arts hebben geconsulteerd voor uw echtgenote. Bijgevolg hebt

u niet aannemelijk gemaakt dat uw echtgenote in uw land van herkomst geen toegang had of zou

hebben tot de medische zorgverlening. Wat betreft de gezondheidsproblemen van uw echtgenote

(waarschijnlijk herhaaldelijk flauwvallen of “malaise vagal”), die u staafde met één Belgisch medisch

attest, dient dan ook vastgesteld te worden dat voorts uit niets blijkt dat dergelijke problemen op zich

verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in

artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming. Voor een

beoordeling van medische problemen dient u een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten tot

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

15 december 1980.

De overige door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Uw paspoort, het paspoort van uw dochter, uw identiteitskaart, uw huwelijksakte en de geboorteakte van

uw dochter bevestigen uw identiteit en afkomst en die van uw dochter en uw burgerlijke stand, maar

die staan niet ter discussie Het attest van de “Council for Human Rights”, d.d. 28 februari 2010, betreft

de algemene situatie van de leden van het UÇPMB in Preshevë, Medvegjë en Bujanovc, maar zegt

niets over uw individuele situatie en/of uw persoonlijk risico op vervolging of ernstige schade. De

faxkopie van het UÇPMB ter staving van uw activiteiten heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter en

strookt, zoals hierboven reeds opgemerkt, niet met de door u afgelegde verklaringen. Derhalve kan dit

attest niet als bewijskrachtig worden weerhouden.

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. Verzoeker haalt ter weerlegging van de motieven van de bestreden beslissing aan:

- dat hij zeer jong was toen hij zich bij het UÇPMB aansloot en nooit zijn wapen heeft gebruikt zodat het

niet verwonderlijk hoeft te zijn dat hij het merk en kaliber van zijn wapen niet kent. Daarnaast doelde hij

met zijn verklaring dat hij zeven maanden in het leger is geweest enkel op zijn actieve legerdienst en

niet zijn training en opleiding. In totaal zou hij vijftien maanden bij het UÇPMB gediend hebben, zoals op

het door hem voorgelegde attest staat;

- dat hij zich vergist heeft bij het invullen van de vragenlijst bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en

de arrestatie van tien personen verward heeft met de datum dat de Servische gendarmes bij hem zijn

langsgekomen;

- dat, hoewel de autoriteiten via de tien gearresteerde personen hem wisten te vinden, hij geen namen

van deze personen kan geven omdat het eigenlijk slechts kameraden waren, niemand elkaar echt

vertrouwde en er geen echte namen werden opgegeven. Hij weet evenmin hoe de autoriteiten wisten

dat hij deelnam aan de oorlog;

- dat hij problemen verwachtte omdat hij wist dat ze leden en oud-leden van het UÇPMB zochten dat de

kans groot was dat ze ook naar hem zouden komen zodat hij daarom een attest is gaan vragen bij de

mensenrechtenorganisatie “Council for Human Rights”;

- dat de Servische autoriteiten manipulatief optreden om de Albanese bevolking te kunnen treffen en er

snel een voorwendsel gevonden kan worden om ex-UÇPMB-leden van gemeenrechtelijke feiten te

beschuldigen.

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden

beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
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205). Zijn verklaringen 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 afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Verzoeker verklaarde tussen 2000 en 2001 in het leger gediend te hebben waardoor hij tijdens

zijn legerdienst 17 jaar zou zijn geweest. Hij zou een zevental maanden actief deelgenomen hebben

aan de oorlog en ongeveer vijftien maanden lid zijn geweest. Tijdens die ‘overige periode’ heeft hij

training ondergaan (verzoekschrift p.3). Redelijkerwijs kan op basis van deze verklaringen verondersteld

worden dat verzoeker op zijn minst zou weten welk(e) wapen(s) hij had. Hij kan echter niet antwoorden

op deze vraag. Wat betreft de tijd die hij gediend heeft bij het UÇPMB zou dit, volgens het attest dat hij

voorlegde, vijftien maanden zijn geweest. Zelf verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS

eenduidig dat dit ongeveer zeven maanden was (CGVS gehoorverslag verzoeker van 30/03/2010, p.3,

5). Nergens maakte hij een onderscheid tussen training en actieve deelname aan de oorlog. Verzoekers

post-factum verklaring vermag dan ook niet de tegenstrijdigheid op dit punt te weerleggen.

Waar verzoeker voor de DVZ eerst verklaarde dat de gendarmerie bij hem zou zijn langsgekomen

dezelfde nacht als toen de tien personen werden gearresteerd, zijnde 26 december 2008 (administratief

dossier, stuk 19, p.2), verklaarde zijn echtgenote zich niet te herinneren wanneer de gendarmes zijn

langsgekomen (administratief dossier, stuk 19, p.2). Voor het Commissariaat-generaal stellen beiden

echter dat de gendarmerie kortelings voor hun vertrek naar België (twee dagen voor 13 februari 2010;

administratief dossier, stuk 12, p.3, 7-8) zou zijn langsgekomen. Dergelijke tegenstrijdige verklaringen

simpelweg opzij schuiven door te stellen dat het een vergissing betrof is weinig ernstig.

Verzoeker legt incoherente verklaringen af inzake de tien personen die werden gearresteerd op 26

december 2008 waar hij deze eerst omschrijft als vrienden (ibid., p.3) en naderhand stelt hun namen

niet te kennen omdat het ‘oorlogsvrienden’ waren. Het is geheel ongeloofwaardig dat verzoeker zeven

dan wel vijftien maanden in het leger gediend zou hebben en, zoals aangevoerd in het voorliggend

verzoekschrift, geen enkele naam van andere soldaten zou kennen omdat ze elkaar niet vertrouwden en

dus valse namen gebruikt zouden hebben.

Verzoekers betoog “dat hij problemen verwachtte omdat hij wist dat ze leden en oud-leden van het

UÇPMB zochten, en de kans groot was dat ze ook naar hem zouden komen” en hij daarom, voor hij

effectief problemen kreeg, hulp is gaan vragen bij de mensenrechtenorganisatie “Council for Human

Rights” dat hem een attest afleverde over de huidige mensenrechtensituatie, laat de vaststelling

overeind dat hij hulp is gaan zoeken vóórdat hij enig probleem had. Verzoekers uitleg overtuigt niet en

doet vermoeden dat hij reeds langer de intentie had om asiel aan te vragen en dat de problemen twee

dagen voor zijn vertrek, voor zover ze al plaatsgevonden zouden hebben, zeker niet de aanleiding

waren voor verzoeker om asiel aan te vragen.

Verzoeker brengt geen enkel element aan waaruit zou blijken dat hij, indien hij al een oud-strijder van

het UÇPMB zou zijn geweest, quod non, niet onder de amnestieregeling zou vallen. Verder maakt hij

niet concreet aannemelijk dat hij omwille van zijn etnie geviseerd zou worden door de Servische

autoriteiten. Hij citeert enkel uit de informatie van het CGVS maar betrekt deze op geen enkele wijze

persoonlijk op hem.

De bestreden beslissing wordt gedragen door in feite en in rechte aanvaardbare motieven en is

afdoende gemotiveerd. Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden vastgesteld.

De bestreden beslissing vindt aldus steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

daar ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.
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2.2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.1. Verzoeker stelt aanspraak te maken op de subsidiaire beschermingsstatus bij toepassing van artikel

48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet.

3.2. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere

elementen dan degene aan de grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

omtrent dit relaas (zie sub 2.2.3.) en de overige elementen in het administratief dossier in acht genomen

toont hij niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 vijftien oktober tweeduizend en tien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


