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nr. 52 368 van 3 december 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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 9 juni 2010 heeft

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

10 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 12 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché G. HABETS, 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 etnische Albanees afkomstig uit Gjilan en bezit u de

Kosovaarse nationaliteit. Vanaf de jaren ’90 heeft u psychische problemen. U kreeg hiervoor in 1996

medicijnen voorgeschreven. Eveneens ging u in therapie en werd u wegens deze problemen in het

ziekenhuis opgenomen. Tijdens de Kosovaarse oorlog zag u hoe uw neef en een dorpsgenoot door

soldaten werden gedood. U werd toen ook door de soldaten geslagen. Door deze gebeurtenissen kreeg

u meer psychische problemen en liep u een trauma op. U werd hiervoor behandeld bij een arts in het

ziekenhuis van Prishtinë tijdens de periode 2000-2005 en in de periode 2007-2008. U ondernam ook

twee of drie zelfmoordpogingen en na één van deze zelfmoordpogingen werd u gehospitaliseerd. U

meent dat de medische behandeling die u kreeg in Kosovo, ontoereikend is. Tevens haalde u aan
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homoseksueel te zijn en om deze reden in 2003 of 2004 door onbekende personen te zijn geslagen. U

hebt hiertegen geen klacht ingediend bij de politie. Bovendien zou u ook door dorpsbewoners zijn

geïntimideerd en geprovoceerd wegens uw geaardheid. Dit zou een laatste maal zijn gebeurd in 2006,

sindsdien zou u amper nog de woning hebben verlaten. Omwille van uw medische problemen en uw

homoseksuele geaardheid hebt u uiteindelijk beslist om Kosovo te verlaten. U hebt uw land verlaten op

24 of 25 augustus 2009 en u hebt asiel aangevraagd in België op 26 augustus 2009. U bent in het bezit

van een verlopen UNMIK-identiteitskaart, uitgereikt op 3 mei 2001, een medisch attest van een

Kosovaarse arts, d.d 1 juni 2008, waaruit blijkt dat u door hem werd behandeld wegens een

angststoornis (diagnostische code F41) en uw medisch dossier van het opvangcentrum, waaruit blijkt

dat u aanhaalt stress te hebben en te kampen met slapeloosheid en waaruit eveneens blijkt dat u een

tandprothese behoeft.

B. Motivering

Ik stel vast dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald op basis waarvan ten

aanzien van u kan besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U stelt dat u psychische problemen hebt omwille van de traumatische ervaringen die u

meemaakte tijdens de oorlog. U verklaart van 2000-2005 en van 2007 tot 2008 hiervoor in therapie te

zijn geweest bij een psychiater. U verklaart ook gehospitaliseerd te zijn geweest na een

zelfmoordpoging (CGVS pp. 5-9). Op de uitdrukkelijke vraag of u medische documenten kon neerleggen

om deze verklaringen te staven (CGVS pp. 9, 10, 18), bent u niet ingegaan. U legde enkel een medisch

attest voor dat aantoont dat u in 2008 in Kosovo een psychiater bezocht, die u medicijnen voorschreef

wegens een angststoornis (F41 in de diagnostiek). Uit dit attest kan evenwel niet worden afgeleid wat de

oorzaak van deze angststoornis is. U verklaarde bovendien al voor de oorlog last te hebben gehad van

gelijkaardige psychische problemen en hiervoor te zijn behandeld (CGVS pp. 5-6). Uit uw verklaringen

blijkt dan ook niet dat uw psychische problemen het loutere gevolg zijn van uw ervaringen tijdens de

oorlog. Uit niets uit uw verklaringen blijkt voorts dat u zich bij een eventuele terugkeer naar Kosovo niet

opnieuw zou kunnen wenden tot de arts die u voordien behandelde. Uit uw verklaringen en het

voorgelegde medische attest kan dan ook niet zonder meer worden afgeleid dat uw psychische

problemen enig 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. 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 de wet van 15 december 1980.

Verder dient te worden opgemerkt dat wat uw homoseksualiteit betreft, u erg vage verklaringen

hebt afgelegd, waardoor dit aspect van uw asielrelaas geenszins overtuigt. Zo slaagde u er niet uit te

leggen hoe u tot het besef bent gekomen dat u homoseksueel bent (CGVS p. 11). U stelde louter u zo

te voelen, dat verlangen te hebben en “in het verborgene te zijn” (CGVS p. 11). U verklaarde voorts

zich nooit openbaar te hebben geout als homoseksueel of een homoseksuele relatie te hebben

gehad (CGVS p. 11). U zou ook nooit geprobeerd hebben om contacten te leggen met andere

homoseksuelen of met organisaties. U verklaart wel ooit via het internet sites te hebben bezocht met

homoseksuele inhoud, doch u kon zich deze sites niet meer herinneren (CGVS p. 12). Op de vraag hoe

uw omgeving dan te weten kwam dat u homoseksueel was, antwoordde u dat ze dit afleidden uit het feit

dat u soms een ring droeg aan uw wijsvinger (CGVS p. 13). Deze verklaring overtuigt evenwel niet in

het minst. Sinds uw komst naar België heeft u voorts evenmin enig initiatief ondernomen om u te

informeren over homo-organisaties en ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen (CGVS pp. 12-13).

Mochten uw verklaringen overtuigend zijn, quod non, dan nog dient vastgesteld te worden dat wat

betreft het feit dat u éénmaal door onbekenden zou zijn geslagen wegens uw homoseksualiteit (CGVS

p. 13), u heeft nagelaten een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. U stelde geen klacht te

hebben ingediend omdat uw vader altijd bij u was en hij dan te weten zou komen dat u homoseksueel

bent (CGVS p. 14). Deze uitleg volstaat niet, aangezien u een klacht kon neerleggen bij de politie

zonder dat uw vader daarbij de hele tijd aanwezig was. De door u aangehaalde provocaties zijn verder

onvoldoende ernstig om gelijkgesteld te worden met een daadwerkelijke vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Voorts blijkt uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in bijlage aan het administratieve

dossier werd toegevoegd dat, hoewel het niet te ontkennen valt dat een groot deel van de Kosovaarse

bevolking homoseksualiteit nog steeds stigmatiseert, het klimaat ten aanzien van homoseksuelen

toleranter geworden is. Dit is ondermeer de vrucht van publieke campagnes die homofobie bestrijden.

Daarnaast blijkt uit de beschikbare informatie dat als iemand op grond van zijn seksualiteit aan geweld

of pesterijen zou worden blootgesteld de Kosovaarse politie wel degelijk voor bescherming kan en wil



RvV X - Pagina 3

zorgen en dat de politie, met de steun van EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), zal

ingrijpen. Voor diegenen die vervolging vrezen zijn er immers voldoende wettelijke procedures voorzien

voor de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven. Overigens kan inzake uw

geaardheid nog worden opgemerkt dat u dit gegeven niet op de Dienst Vreemdelingenzaken of in uw

vragenlijst van het Commissariaat-generaal vermeldde. Gevraagd naar deze omissie, stelde u louter er

niet aan gedacht te hebben en u slecht gevoeld te hebben (CGVS p. 16).

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Uw identiteitskaart bevestigt enkel uw identiteit en nationaliteit, welke niet betwist worden. De

medische attesten werden hierboven reeds besproken.

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. In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op een schending van de artikelen 2 en 3 van

de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de

vreemdelingenwet. Tevens beroept verzoeker zich op een schending van de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel,

en verwijt hij de commissaris-generaal een manifeste appreciatiefout. Verzoeker vraagt om de

toekenning van de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker is van oordeel dat hij op grond van de door hem aangereikte gegevens wel degelijk in

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel

48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet.

Wat betreft de door het Commissariaat-generaal geciteerde onduidelijkheden, werpt verzoeker tegen

dat deze onmogelijk als belangrijk aangemerkt kunnen worden, laat staan dat deze van aard zijn om

afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van verzoekers asielaanvraag. Verzoeker meent voorts dat

het Commissariaat-generaal ten onrechte voorhoudt dat uit zijn verklaringen niet zou zijn gebleken dat

zijn psychologische problemen het gevolg zouden zijn van zijn ervaringen tijdens de oorlog in Kosovo en

citeert in dit verband enkele passages uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal (p. 5-7).

Het Commissariaat-generaal heeft een overduidelijk verkeerde beoordeling gemaakt van de voorhanden

zijnde feitelijke gegevens, minstens worden de psychologische problemen van verzoeker ten onrechte

geringschat. Verzoeker volhardt dat zijn problemen van gebrek aan daadwerkelijke, efficiënte en

betaalbare psycho-medische begeleiding in zijn concreet geval wel degelijk ernstig genoeg zijn.

Verder is verzoeker van mening dat zijn problemen als gevolg van zijn homoseksuele geaardheid door

de commissaris-generaal ten onrechte worden geringschat en besluit het Commissariaat-generaal

foutief dat verzoeker zich bij toekomstige problemen tot de in Kosovo actieve autoriteiten kan wenden.

Verzoeker is ervan overtuigd dat de bescherming tegen eventuele represailles vanwege radicale

(moslim) jongeren in Kosovo louter theoretisch en nooit afdoende is en dat er steeds een permanent

gevoel van onveiligheid in zijner hoofde zal blijven bestaan.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

Verzoeker ontwikkelt geen middel noch argumentatie inzake de vluchtelingenstatus (artikel 48/3

vreemdelingenwet).

Het voorafgaande in acht genomen, kan gelet op de elementen in het administratief dossier niet worden

aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.3. De Raad volgt verweerder waar die stelt dat het louter aanhalen van een risico op ernstige schade

op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat dit risico reëel is. Dit risico dient immers ook steeds

getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband het risico

concreet aannemelijk te maken. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker.

In casu stelt de bestreden beslissing aangaande verzoekers psychische problemen omwille van de

traumatische ervaringen die hij meemaakte tijdens de oorlog dat verzoeker geen medische documenten

neerlegde om zijn verklaringen dat hij hiervoor in therapie zou zijn geweest bij een psychiater (periode

2000-2005 en 2007-2008) en ook gehospitaliseerd zou zijn geweest na een zelfmoordpoging te staven.
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Verzoeker legde enkel een medisch attest voor dat aantoont dat hij in 2008 in Kosovo een psychiater

bezocht, die hem medicijnen voorschreef wegens een angststoornis. Uit het door verzoeker

neergelegde attest kan evenwel niet worden afgeleid wat de oorzaak van deze angststoornis is. Verder

blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij al voor de oorlog last zou hebben gehad van gelijkaardige

psychische problemen en hiervoor werd behandeld. De bestreden beslissing stelt bijgevolg terecht dat

uit verzoekers verklaringen geenszins blijkt dat zijn psychische problemen het loutere gevolg zijn van

verzoekers ervaringen tijdens de oorlog en dat uit niets in zijn verklaringen blijkt dat verzoeker zich bij

een eventuele terugkeer naar Kosovo niet opnieuw zou kunnen wenden tot de arts die hem voordien

behandelde. Uit verzoekers verklaringen en het voorgelegde medische attest kan dan ook niet worden

afgeleid dat verzoekers psychische problemen enig verband houden met de criteria vermeld in artikel

48/4 inzake subsidiaire bescherming. Verweerder stelt terecht vast dat verzoeker zich er louter toe

beperkt te volharden in de reeds voor het Commissariaat-generaal door hem afgelegde verklaringen.

Het louter herhalen van eerder in de procedure gegeven verklaringen is echter niet dienend ter

weerlegging van de bestreden motivering, die derhalve overeind blijft.

Aangaande verzoekers homoseksuele geaardheid dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekers

geloofwaardigheid ondermijnd wordt door het gegeven dat verzoeker (i) omtrent (de ontdekking van) zijn

geaardheid vage verklaringen aflegde; (ii) sinds zijn aankomst in België geen enkel initiatief heeft

ondernomen om zich te informeren over homo-organisaties en ontmoetingsplaatsen voor

homoseksuelen; (iii) bij de Dienst Vreemdelingenzaken of in zijn vragenlijst van het Commissariaat-

generaal geen melding maakte van zijn homoseksuele geaardheid. Van verzoeker mag verwacht

worden dat hij een essentieel element inzake zijn problemen, te dezen zijn seksuele geaardheid,

meedeelt bij het opstarten van zijn asielaanvraag. Dergelijke nalatigheid inzake een essentieel element

ondergraaft zijn geloofwaardigheid.

Indien verzoekers verklaringen overtuigend zouden zijn, quod non, dan dient vastgesteld te worden dat

verzoeker, nadat hij eenmaal door onbekenden zou zijn geslagen wegens zijn homoseksualiteit,

nagelaten heeft een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. De door verzoeker aangehaalde

provocaties zijn verder onvoldoende ernstig om gelijkgesteld te worden met een reëel risico op het lijden

van ernstige schade. Uit de aan het administratieve dossier toegevoegde informatie blijkt immers dat het

klimaat ten aanzien van homoseksuelen, ondermeer door de publieke campagnes die homofobie

bestrijden, toleranter geworden is, en dat als iemand op grond van zijn seksualiteit aan geweld of

pesterijen zou worden blootgesteld de Kosovaarse politie wel degelijk voor bescherming kan en wil

zorgen en dat de politie, met de steun van EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), zal

ingrijpen.

Verweerder merkt aldus terecht op dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien

blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een

asielzoeker mag worden verwacht dat hij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen

in eigen land. Verzoeker heeft geen pogingen ondernomen om nationale bescherming te verkrijgen, ook

al had hij hiertoe de gelegenheid, en dergelijke handelwijze onvoldoende is om aan te tonen dat de

overheid in verzoekers land van herkomst onwillig is om bescherming te verlenen. Verzoeker brengt

evenmin concrete gegevens of tastbare stukken bij waaruit effectief zou blijken dat de autoriteiten in

Kosovo onwillig of niet bij machte zouden zijn om in een toereikende bescherming te voorzien.

Verzoekers losse beweringen dienaangaande vermogen als dusdanig niet om afbreuk te doen aan de

bestreden beslissing, noch aan de informatie waarop deze is gestoeld.

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen aangezien verzoeker op

het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord en in de mogelijkheid was zijn relaas omstandig

uiteen te zetten, de bestreden beslissing gesteund is op alle gegevens uit het administratieve dossier,

op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken hiertoe aangevoerd.

Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden, wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid ingaat,

doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt, in

werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is. De bestreden beslissing staat geenszins in

wanverhouding tot de motieven waarop ze is gebaseerd zodat een schending van het

redelijkheidsbeginsel niet nuttig kan worden aangevoerd.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is
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bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

Gelet op wat voorafgaat is de bestreden beslissing op een correcte wijze genomen en gemotiveerd.

Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoeker aangevoerd tijdens diens gehoor op de

zetel van het Commissariaat-generaal bevat de bestreden beslissing overwegingen die de beslissing

afdoende motiveren.

Het eerste en enig middel is niet gegrond.

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 drie december tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


