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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5.121 van 18 december 2007
in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X
 2. X
 Gekozen woonplaats: X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, beide van Servische nationaliteit, op 21 september 2007
hebben ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 5 september 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12
november 2007.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat K. MERAL loco
advocaat H. CAMERLYNCK en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak.

1.1. Verzoekers hebben op 3 april 2007 een asielaanvraag ingediend.

1.2. Op 5 september 2007 heeft de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen tweemaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering
van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. De beslissing betreffende  Seljman
BUNJAKU , de eerste verzoekende partij, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een Rom-Zigeuner, afkomstig uit Prishtina, Kosovo. In 1999, tijdens de
oorlog in Kosovo, bent u met uw hele familie vanuit Obilic, waar jullie woonden, gevlucht naar Subotica,
Servië. In Subotica, waar u geregistreerd was, had u een heleboel problemen. Tijdens het uitoefenen van
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uw job als marktkramer werd u voortdurend lastiggevallen door Serviërs. Zo is het ongeveer tien keer
voorgevallen dat de politie uw goederen afnam en geld vroeg om ze u terug te geven. U werd daarbij ook
vaak fysiek mishandeld. Ook wanneer uw vrouw zwanger was kon zij niet op de nodige verzorging
rekenen in het ziekenhuis, omdat ze over een identiteitskaart uit Kosovo beschikte. Daarom bent u die
gaan inruilen tegen een nieuwe identiteitskaart, met een adres in Subotica, maar dat bracht volgens u
weinig soelaas. Op 14 november 2006 kreeg u een oproeping om zich de volgende dag te gaan melden
bij de SUP (Secretariaat van Binnenlandse Zaken). Toen u zich daar aanmeldde waren de bevoegde
personen of de dossiers niet aanwezig en u kreeg meteen een nieuwe oproeping om zich op 20
december 2006 aan te melden op dezelfde plaats. Daarbij kreeg u, nog steeds aan het onthaal, te horen
dat u bij de tweede oproeping een papier zou moeten ondertekenen waarin stond dat u naar Kosovo zou
gerepatrieerd worden. U bent niet op die tweede oproeping ingegaan en verbleef daardoor illegaal in het
land. Op 28 maart 2007 in de ochtend kwamen 20 à 30 politiemannen jullie bij verrassing uit je huis
zetten. Alle Roma uit de buurt werden op twee bussen gezet richting Kosovo. U raakte gescheiden van
de rest van uw familie en belandde met uw neef, (B. D., O.V. 6.067.703) en uw gezin op de eerste bus.
U zag uit het raampje hoe uw vader bij deze politieoperatie geslagen werd. Na een 7-tal uur rijden kwam
u rond 8, 9 uur 's avonds aan in Merdar, bij de grensovergang met Kosovo. Tijdens de rit raakten de twee
bussen van elkaar gescheiden en u hebt uw familie niet meer teruggezien. Aan de Kosovaarse kant van
de grens werd de bus tegengehouden door KFOR (Kosovo Force). Een KFOR soldaat vertelde de
chauffeur van de bus dat er niet genoeg bescherming was voor Roma in Kosovo en dat de bus dus
Kosovo niet binnen mocht. Een Albanees die ook aan de grens stond vertaalde voor jullie dat gesprek
uit het Engels. De chauffeur moest rechtsomkeer maken en heeft jullie iets verder aan de rand van de
autoweg afgezet. Jullie konden te voet een benzinestation bereiken en brachten daar de nacht door. De
volgende dag vonden jullie een Turkse vrachtwagenchauffeur die jullie naar België wilde vervoeren. Na
een rit van ongeveer 5 dagen bent u afgezet in de buurt van het Commissariaat-generaal en diezelfde
dag nog, 3 april 2007, hebt u een asielaanvraag ingediend. U legde daarbij de volgende documenten
neer: een identiteitskaart, uitgereikt te Subotica op 6 oktober 2006, een rijbewijs, uitgereikt te Subotica
op 4 december 2002, de geboorteakten van uw drie k inderen, uitgegeven te Subotica op 1 februari
2007, een trouwakte uitgereikt te Subotica op 3 februari 2007, een document van de Housing and
Property Claims Commission op naam van uw vader en twee oproepingsbrieven van de SUP dd. 14
november en 19 december 2006.
B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees in de zin van de
Vluchtelingenconventie of een reëel risico op lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming, aannemelijk  te maken. Uw opeenvolgende verklaringen komen immers
niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in
het administratieve dossier werd toegevoegd. Daaruit blijk t namelijk  dat de door u aangehaalde
gedwongen repatriëring van Roma uit Subotica nooit heeft plaatsgehad. Ook hebben u en uw neef (D.
B., O.V. 6.067.703) over deze (poging tot) terugleiding naar Kosovo tegenstrijdige verklaringen afgelegd.
U verklaarde immers dat op 28 maart 2007 de Servische politie jullie thuis is komen ophalen rond tien of
elf uur ’s ochtends (CGVS-gehoorverslag p.9), dat jullie na een rit van ongeveer 7 uur rond 20 à 21 uur 's
avonds zijn aangekomen aan de Kosovaarse grens (CGVS-verslag p.15), dat jullie de nacht hebben
doorgebracht aan het tankstation (CGVS-verslag p.13) en dat jullie de volgende dag (29 maart 2007) de
Turkse chauffeur hebben gevonden met wie jullie naar België zijn gereden (CGVS-verslag p.13). Uw neef
(D. B.), met wie u de hele tijd samen was, verklaarde echter op 28 maart 2007 tegen de avond, rond vier
à vijf uur, thuis te zijn opgepakt en op de bus te zijn gezet (CGVS-gehoorverslag neef p.5), dat de rit de
hele nacht heeft geduurd en dat jullie de volgende morgen zijn aangekomen aan de Kosovaarse grens
(CGVS-gehoorverslag neef p.5), dat jullie vervolgens de hele dag bij het tankstation hebben
doorgebracht en 's nachts met een Turkse vrachtwagen zijn vertrokken (CGVS-gehoorverslag neef p.5).
Ook aan de twee oproepingsbrieven kan geen bewijskracht worden gehecht, in de eerste plaats  omdat
ze niet in overeenstemming kunnen worden gebracht met bovenstaande informatie. Bovendien komen
ook hier de opeenvolgende verklaringen van u en uw neef niet overeen. Uw neef bleek namelijk  niet te
weten of u zich, de eerste keer, op een vroegere of latere datum moest aanbieden (CGVS-gehoorverslag
neef p. 6). Nochtans blijk t uit de eerste oproeping dat uw neef zich op exact hetzelfde tijdstip en op
exact dezelfde plaats moest aanbieden op 15 november 2006 én verklaarde u toen samen met hem
toen naar de rechtbank te zijn gegaan (CGVS-verslag p. 16). Ook verklaarde u de tweede oproeping
meteen mee te hebben gekregen op 15 november 2006 (CGVS gehoorverslag p.8), terwijl de datum van
uitreik ing vermeld op het document 19 december 2006 is. Tenslotte beweerde u op de tweede oproeping
niet te zijn ingegaan en daardoor sinds 20 december 2006 "illegaal" in het land te verblijven
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(CGVS-gehoorverslag p.8). Toch bent u zonder noemenswaardige problemen officieel getrouwd op 3
februari 2007. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat op deze convocatie enkel staat vermeld dat u
zich moest aanbieden 'om informatie te geven' en dit dus in ieder geval niet bewijst dat de Servische
autoriteiten de intentie hadden u naar Kosovo terug te sturen. Ook de systematische intimidatie en
mishandeling door de Servische politie in Subotica zoals u hebt aangehaald, en de problemen die uw
echtgenote ondervond om verzorging te krijgen in een hospitaal vanwege haar afkomst uit Kosovo,
kunnen niet in overeenstemming worden gebracht met de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt. Uit de informatie waarvan een kopie in bijlage in het administratieve
dossier is gevoegd, blijk t dat er in Subotica geen systematische op Roma betrekking hebbende
mensenrechtenschendingen gepleegd door de Servische autoriteiten plaatsvinden. Wel is het zo dat
Roma in Servië worden achtergesteld, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, en problemen hebben op het
vlak van onderwijs, huisvesting en sociale status. Naast hun lage scholingsgraad spelen vooroordelen
t.a.v. Roma hierbij inderdaad een rol. Uit dezelfde informatie blijk t echter ook dat de autoriteiten in
Servië deze discriminatie in toenemende mate erkennen en bijgestaan door de internationale
gemeenschap voor dit complex probleem trachten een oplossing te vinden en maatregelen te nemen. Zo
bijvoorbeeld werd in het kader van ‘The Decade of Roma Inclusion 2005-2015’ – een initiatief dat mede
uitging van de Servische overheid – concrete actieplannen uitgewerkt om de komende jaren de situatie
van de Roma op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting tastbaar te
verbeteren. Problemen blijven er vooral voor ontheemden en Roma zonder identiteitsdocumenten. U
bevond zich niet in dit geval, aangezien u zich na uw aankomst hebt kunnen registreren als IDP en
sinds oktober 2006 in het bezit bent van een identiteitskaart met een domicilieadres in Subotica. Ook
blijk t uit de informatie dat dit de voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op alle sociale
voorzieningen, waaronder gezondheidszorg. Personen die als binnenlands ontheemde staan
geregistreerd ondervinden in de praktijk  geen noemenswaardige problemen ten aanzien van de toegang
tot gezondheidszorg. Dit geldt voor alle geregistreerde binnenlandse ontheemden, zonder onderscheid
naar etnische afkomst. De informatie waarop de Commissaris-generaal zich baseert is in bijlage aan het
administratieve dossier toegevoegd. Gelet op bovenstaande vaststellingen kan geen geloof gehecht
worden aan de door u aangehaalde vluchtmotieven. Het document van de Housing and Property Claims
Commission bevestigt dat uw vader aanspraak kan maken op een bepaald eigendom in Obolic, Kosovo,
maar heeft geen verband met het aangehaalde vluchtverhaal. Ook overige door u neergelegde
documenten doen evenmin afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. Ze bevestigen enkel uw
identiteit, burgerlijke stand en afkomst, maar daar werd op geen enkel moment in de bovenstaande
vaststellingen aan getwijfeld. Ten slotte dient nog te worden toegevoegd dat ik ook in het kader van de
asielaanvraag van uw neef (B. D., O.V. 6.067.703) heb besloten tot een weigering van de toekenning van
de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.
C. Conclusie
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin
van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor
subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.3. Betreffende Valjbone BUNJAKU, de tweede verzoekende partij, wordt als volgt
gemotiveerd:

“ B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees in de zin van de
Vluchtelingenconventie of een reëel risico op lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming aannemelijk  te maken. Er dient immers te worden vastgesteld dat u uw
asielaanvraag volledig baseert op de eveneens door uw echtgenoot, (S. B., O.V. 6.067.707),
aangehaalde asielmotieven. Echter, in het kader van de door uw echtgenoot ingediende asielaanvraag
heb ik besloten tot een weigering van het vluchtelingenstatuut en van de subsidiaire
beschermingsstatus omdat aan zijn relaas geen geloof kan worden gehecht. Meer bepaald zijn zijn
verklaringen op cruciale punten tegenstrijdig met informatie waarover het Commissariaat-generaal
beschikt en met de verklaringen van de neef van uw echtgenoot (D. B., O.V. 6.067.703). Bijgevolg kan
ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat er ook tegenstrijdigheden zijn
waar te nemen tussen uw verklaringen en die van uw echtgenoot en zijn neef. Zo verklaarde u dat er
geen politie op de bus zat (CGVS-gehoorverslag p.6), terwijl uw echtgenoot en zijn neef spreken over
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twee agenten die de uitzetting begeleidden en op de bus zaten (resp. CGVS-gehoorverslag echtgenoot
p.12 en neef p.14). Ook stelde u uitdrukkelijk  dat de chauffeur de bus toesprak (CGVS-gehoorverslag
p.7) en dat KFOR niet op de bus is gekomen (CGVS-gehoorverslag p.6), terwijl uw echtgenoot
verklaarde dat een Albanees de inzittenden van de bus heeft toegesproken en het gesprek tussen de
chauffeur en de KFOR-soldaat heeft vertaald (CGVS-gehoorverslag echtgenoot p.15) en de neef van uw
echtgenoot verklaarde dat KFOR de bus heeft toegesproken (CGVS-gehoorverslag neef p.8).
C. Conclusie
Steunend op artikel 57/6, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet meen ik dat u uitgesloten dient te
worden van bescherming onder de Vluchtelingenconventie. Verder komt u niet in aanmerking voor
subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid.

2.1. Verzoekers voeren de schending van de materiële motiveringsplicht aan.
Zij stellen dat:
- het feit dat geconsulteerde organisaties geen weet hebben van gedwongen repatriëringen
niet bewijst dat deze niet hebben plaatsgevonden;
- het goed mogelijk is dat zij huwden op 3 februari 2007, hoewel zij illegaal waren op dat
ogenblik, vermits het recht op huwen een universeel recht is (artikel 12 EVRM en artikel 23
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december
1966), hetgeen niet ondergeschikt is aan de verblijfssituatie;
- uit cijfergegevens van een rapport van het UNHCR van juni 2006, voorgelegd door de
Commissaris-generaal, blijkt dat bezwaarlijk beweerd kan worden dat Roma in Servië niet het
slachtoffer zouden zijn van een enorme achteruitstelling en discriminatie.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat
zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven
en hij moet de waarheid vertellen (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des
procédures et critères à appli quer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling
op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaar dig 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 geen hiaten,
vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante
bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204).

2.2.2. Verzoekers argumenten zijn niet in staat de motieven van de bestreden beslissing te
weerleggen. Aangaande de voorgehouden repatriëringen brengen zij zelfs geen begin van
bewijs bij. Uit het aan het administratief dossier toegevoegde CEDOCA-antwoorddocument
van 20 augustus 2007 blijkt daarentegen dat het Forum for Etnic Relations, een
onafhankelijke NGO, nog nooit gehoord heeft van dergelijke feiten. Deze organisatie is
nochtans gestationeerd in Subotica, alwaar verzoekers beweerden dat deze feiten zich
zouden hebben voorgedaan. Ook Roma-organisaties in Servië en andere
mensenrechtenorganisaties hebben er nooit melding van gemaakt.
Daarenboven zijn verzoekers vluchtrelazen met betrekking tot deze voorgehouden
repatriëring zowel onderling tegenstrijdig, alsook met het relaas van de neef van de eerste
verzoeker. Zij laten na deze vaststelling, die zijn weerslag vindt in het administratief dossier,
te weerleggen noch er enige verklaring voor te geven. Bijgevolg blijft dit onderdeel van de
motivering van de bestreden beslissing onverminderd gehandhaafd.
Voorts dient te worden opgemerkt dat het bevreemdend is dat verzoekers zich aanmeldden
bij de Servische autoriteiten teneinde officieel in het huwelijk te treden, hoewel zij illegaal
waren en op dat ogenblik diezelfde autoriteiten vreesden. Het gegeven dat het recht op huwen
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een universeel recht is, vervat in diverse internationale akten, doet geen afbreuk aan deze
vaststelling.
Het relaas van verzoekers is derhalve ongeloofwaardig.
Verzoekers houden voor dat Roma’s in Servië het slachtoffer zijn van een enorme
achteruitstelling en discriminatie.
In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de beweerde systematische intimidatie en
mishandeling niet in overeenstemming kan worden gebracht met de informatie waarover de
Commissaris-generaal beschikt en die bij het administratief dossier is gevoegd. Verzoekers
brengen geen concrete argumenten naar voor die deze vaststelling weerlegt of ontkracht. Het
door hen aangebrachte cijfermateriaal wijst op de sociaal-economisch moeilijke positie van
de Roma in het algemeen, maar verzoekers tonen niet aan dat deze situatie gerelateerd is
aan één van de vluchtelingenrechtelijke vervolgingsgronden.
In ondergeschikte orde vragen verzoekers om de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december
1980. Een verwijzing naar een algemene toestand volstaat daartoe evenwel niet. Verzoekers
blijven in gebreke in concreto aan te tonen dat zij een reëel risico lopen op ernstige schade,
bestaande uit doodstraf of executie of foltering of onmenselijke of vernederende behandeling
of bestraffing.
Evenmin maken zij aannemelijk dat er in zijn land van herkomst een situatie heerst van
willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Het middel is ongegrond.

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 18 december 2007 door:

dhr. F. HOFFER,  kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


