
RvV X- Pagina 1

nr. 58 039 van 18 maart 2011

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 WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat Xen X die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 13 januari

2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 9 december 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 de administratieve dossiers van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 15 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat E. VAN BROECK loco

advocaat I. MOHAMMAD en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van verzoeker als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Rom afkomstig uit Kosovo Polje (Kosovo) en bent u in het bezit

van de Kosovaarse nationaliteit. Tijdens de oorlog - u was dan ongeveer twaalf jaar - vluchtten vele

Roma met de trein het land uit. Ook uw ouders en u waren dat van plan. Wanneer jullie aan het station

van Kosovo Polje stonden vroeg uw vader u wat water te halen. Wanneer u terug kwam met een fles

water was uw familie vertrokken. U was bang en zocht uw ouders. Op dat moment kwam u uw

toekomstige schoonvader tegen. Hij troostte u en nam u mee naar zijn huis. U verbleef daar twee jaar.

Op zijn sterfbed was zijn laatste wens dat u zou huwen met zijn dochter, uw huidige partner,

(M.D.) (O.V. 6.659.851). Na uw traditioneel huwelijk met uw partner - u was toen ongeveer veertien jaar

- gingen jullie in de schuur wonen van uw vroegere ouderlijke huis, dat in de oorlog werd afgebrand.

Ten gevolge van jullie etnische origine hadden jullie het in Kosovo Polje niet voor de wind. Wanneer u
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zich op straat begaf, werd u uitgescholden en geslagen door onbekende Albanezen. Dit duurde voort tot

u naar België kwam. Wanneer u naar de markt ging, op zoek naar weggegooid voedsel, werd u door

de Albanezen met eten bekogeld. Tevens gebeurde het dat, wanneer u tussen het vuilnis op zoek ging

naar oud ijzer, u door de Albanezen werd geslagen. Ook wanneer u naar Pristina (Kosovo) ging, kende

u problemen. Zo speelden Albanese jongeren van uw leeftijd een spel met u en wanneer u zei dat u

geen geld had werd u geslagen. Een andere keer werd u tijdens het zoeken tussen het vuilnis in

een afvalcontainer gegooid. Ook werd u in Pristina van op een gebouw eens bekogeld met flessen,

blikken en uien. Verder gebeurde het dat onbekende Albanezen naar u thuis kwamen en u en uw

gezin bedreigden en sloegen. Jullie moesten zich van hen gaan inschrijven als Egyptenaren of jullie

zouden worden vermoord. De laatste keer dat ze bij jullie binnenvielen, ongeveer drie jaar geleden,

werd u met een houtblok op het hoofd bewusteloos geslagen en werd uw partner verkracht. Vrijwel

onmiddellijk na dit incident sprak u erover met Gashi Fehmi, de lokale Roma-vertegenwoordiger in

Kosovo Polje. Hij vertelde u dat er nog tijd genoeg was om jullie te helpen, dat jullie er goed aan zouden

doen bij uw schoonmoeder in te trekken daar hij moeilijk steeds voor uw deur de wacht kon houden en

dat jullie op een andere keer wel nog zouden spreken over uw problemen. U en uw gezin volgden zijn

raad op en verhuisden naar uw schoonmoeder aan de andere kant van de spoorweg in Kosovo Polje. U

keerde na dit eerste gesprek niet meer naar Gashi Fehmi terug om over uw problemen te spreken, daar

u niet meer in Kosovo Polje wilde wonen. U ging in Kosovo niet naar de aanwezige lokale en

internationale autoriteiten uit vrees nog meer problemen te krijgen met de Albanezen. Evenzeer werd u

door hen bedreigd: ze zouden u immers vermoorden indien u aangifte zou doen. Uw schoonmoeder zag

dat er geen andere uitweg meer was voor jullie en gaf jullie drie gouden munten en een paar oorringen

om jullie reis naar België te bekostigen. U verkoos België aangezien u gehoord had dat uw

ouders, (R.R.) en (I.) (O.V. 6.644.114), hier zouden verblijven. In de voorbije jaren deed u

enkele pogingen om uw ouders terug te vinden. Zo reisde u tweemaal naar Nis (Servië) om hen te

vinden, echter tevergeefs. Uiteindelijk verliet u met uw gezin midden juli 2010 Kosovo, reisde u drie

dagen, kwam u op 22 juli 2010 in België aan, waar u dezelfde dag nog een asielaanvraag indiende. U

wenst niet naar Kosovo terug te keren uit vrees er vermoord te zullen worden door Albanezen en omdat

u er niet aan de nodige medicatie voor uw zoontje zal geraken.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw

Servische identiteitskaart, uitgegeven op 14 oktober 2010 te Nis; een medisch attest, opgemaakt op 18

oktober 2010 te Eeklo, waarin wordt beschreven dat uw partner een afwijking heeft aan haar arm en

waarin gemeld wordt dat dit volgens uw partner het gevolg is van slagen in het thuisland; een flyer van

het Belgische Rode Kruis ter opsporing van vermiste familieleden; en ten slotte een aantal

Belgische medische documenten waaruit blijkt dat uw zoon (R.S.) ademhalingsproblemen heeft en

in oktober 2010 een aantal dagen is opgenomen in het ziekenhuis van Sijsele.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten alsook van de concrete en actuele situatie

in uw land van herkomst, dient te worden besloten dat ik u noch het vluchtelingenstatuut, noch

het subsidiaire beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd om een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat, in het licht van de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde continue veiligheidsproblemen in

Kosovo ernstig op de helling komt te staan. U verklaarde dat u tot aan uw vertrek naar België in 2010

quasi steeds wanneer u zich op straat begaf uitgescholden en geslagen werd door Albanezen. Wanneer

u op de markt naar etensresten zocht of wanneer u tussen het vuilnis op zoek ging naar oud ijzer werd u

regelmatig met flessen, blikken en voedsel bekogeld door onbekende Albanezen. Ook wanneer u zich

naar Pristina begaf, kende u gelijkaardige problemen. Zo werd u zelfs eens in een afvalcontainer

gegooid en een andere keer vanop een gebouw met allerhande voorwerpen bekogeld. Verder

verklaarde u dat Albanezen regelmatig bij u thuis binnenvielen en u en uw gezin bedreigden en sloegen.

Wanneer jullie zich niet zouden inschrijven als Egyptenaren zouden jullie door hen worden vermoord.

De laatste keer dat de Albanezen bij jullie binnenvielen, een drietal jaar geleden, werd u zelfs met een

houtblok bewusteloos geslagen en werd uw partner (M.D.) door hen verkracht. Ten gevolge van

bovengenoemde problemen durfde u amper nog buiten te komen en kende u dus geen

bewegingsvrijheid meer in Kosovo Polje (CGVS, pp. 4, 6-7, 8-12). Deze verklaringen stemmen echter

geenszins overeen met de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Hieruit blijkt immers

dat de veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali en Egyptenaren) in Kosovo sinds het einde van het

gewapend conflict in 1999 aanzienlijk gewijzigd is. Deze informatie werd onder meer door het
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Commissariaat-generaal verzameld tijdens een missie naar Kosovo, die plaatsvond van 15 tot 25

september 2009. Deze informatie is afkomstig van zowel vertegenwoordigers van diverse internationale

actoren ter plaatse, alsook van meerdere vertegenwoordigers van de RAE-gemeenschap zelf,

waaronder ook Fehmi Gashi, de Roma-vertegenwoordiger aan wie u over de gewelddadige aanval op u

en uw partner een drietal jaar geleden zou hebben verteld (CGVS, pp.10-11). Uit continue

directe contacten tijdens de missie, maar ook erna, met lokale actoren is gebleken dat de

algemene veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van RAE in Kosovo en in Kosovo Polje in het

bijzonder wel degelijk objectief verbeterd zijn. De veiligheidssituatie wordt over het algemeen als stabiel

en kalm omschreven. In diverse regio’s van Kosovo werden reeds geruime tijd geen belangrijke

etnisch geïnspireerde incidenten meer gemeld of deden zich al lang geen veiligheidsincidenten voor

waarbij de RAE-gemeenschap betrokken was. De drie groepen beschikken zo goed als overal over

volledige bewegingsvrijheid. In meerdere gemeenten kunnen de RAE vrij bewegen binnen hun eigen

gemeente en zelfs daarbuiten, en reizen ze regelmatig naar andere gebieden van Kosovo. Dit wordt

bevestigd daar uit uw verklaringen blijkt dat u meermaals naar Pristina ging en tweemaal naar Nis in

Servië reisde (CGVS, pp.5-6, 9 en 11).

Uit de informatie komt ook naar voor dat in de regio van Pristina, waartoe ook de gemeente

Kosovo Polje behoort, de veiligheidssituatie van de RAE bevredigend is. De RAE-gemeenschappen zijn

volledig geïntregreerd in de gemeenschap en verplaatsen zich over het algemeen ook vrij binnen de

regio. Er wordt evenmin melding gemaakt van recente etnisch geïnspireerde incidenten in de regio. Het

loutere feit dat er soms incidenten gebeuren tussen twee gemeenschappen betekent niet dat deze an

sich etnisch geïnspireerd of etnisch gericht zijn of dat de nodige beschermingsactoren en -middelen

niet beschikbaar zouden zijn, integendeel zelfs. Dit wordt ondermeer geïllustreerd door enkele

incidenten waarbij Roma betrokken waren en die interetnisch geïnspireerd zouden zijn geweest, met

name in de Abdullah Presheva-wijk van Gjilan (juli 2009) en in de Halit Ibishi-wijk in Ferizaj (augustus

2009). Uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt immers dat er enige

kanttekeningen bij deze gebeurtenissen geplaatst dienen te worden. Uit het voorgaande wordt duidelijk

dat er anno 2010 niet meer gesproken kan worden van veralgemeend interetnisch geweld tegenover

de RAE-gemeenschap in Kosovo. Het eventueel bestaan van een subjectief onveiligheidsgevoel bij

leden van de drie gemeenschappen wordt geenszins afdoende ondersteund door objectieve

interetnische veiligheidsincidenten.

De waarachtigheid van het plaatsvinden van de door u ingeroepen bovenstaande

veiligheidsincidenten wordt verder fundamenteel ondermijnd door de sterk ontoereikende kennis inzake

Kosovo (Polje) van uw partner (M.D.), waardoor ernstig getwijfeld kan worden aan haar – en bijgevolg

ook uw – beweerde verblijf in Kosovo de afgelopen jaren. Zo verklaarde uw partner tijdens haar gehoor

op de zetel van het Commissariaat-generaal niet te weten wat UNMIK is of doet (CGVS partner, p. 5).

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), de tijdelijke administratie van de

Verenigde Naties in Kosovo welke ondermeer jarenlang instond voor de uitgifte van

identiteitsdocumenten, was tot voor enkele jaren omnipresent in Kosovo en is er heden ten dage nog

steeds aanwezig. Verder had uw partner evenmin een idee wat KFOR is of doet (CGVS partner, p. 6).

KFOR (Kosovo Force), de NAVO-vredesmacht die na de oorlog in 1999 massaal werd ontplooid in

Kosovo, is nochtans tot op de dag van vandaag alomtegenwoordig in het Kosovaarse straatbeeld.

Gevraagd naar de omliggende dorpen van Kosovo Polje antwoordde uw partner met een opsomming

van enkele grote steden van Kosovo. Na herhaling van dezelfde vraag repliceerde uw partner de

omliggende dorpen niet te kennen daar zij daar niet gewandeld heeft aangezien ze niet buiten kwam

(CGVS partner, p.6). Van iemand die beweert haar gehele leven in Kosovo Polje gewoond te hebben

kan redelijkerwijze toch verwacht worden dat ze enige kennis heeft van de omliggende dorpen van haar

woonplaats, dit zelfs ondanks een gebrek aan educatie. Tevens kon uw partner de in Kosovo Polje

stromende waterlopen niet benoemen (CGVS partner, p.6). Ook de Albanese benaming van Kosovo

Polje, met name Fushë Kosovë, was haar onbekend (CGVS partner, p.6). Verder gaf uw partner een

weinig aannemelijke verklaring voor haar geheel gebrek aan identiteitsdocumenten. Uw partner stelde

immers, met uitzondering van een oude geboorteakte, nooit over identiteitsdocumenten beschikt te

hebben. In Kosovo Polje heeft zij echter nooit een poging ondernomen om identiteitsdocumenten te

verkrijgen, naar eigen zeggen omdat de Albanezen van jullie verwachtten, en zelfs door middel van

bedreigingen jullie ertoe wilden verplichten, dat jullie Egyptenaren zouden worden (CGVS partner, pp.5-

7). Nochtans vereist de Kosovaarse Wet op de Identiteitskaarten van 3 oktober 2008 dat iedere

Kosovaarse staatsburger ouder dan zestien jaar in het bezit is van een identiteitskaart. De door uw

partner naar voren gebrachte verklaring voor haar geheel gebrek aan identiteitsdocumenten is

geenszins afdoende voor haar onttrekken aan deze wettelijke verplichting. Bovendien moet opgemerkt
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worden dat zowel uw partner als u wanneer jullie geconfronteerd werden met de naam “Fidan Lahu”, het

centrum voor samenwerking en integratie voor Roma in Kosovo Polje, deze jullie totaal onbekend was

(CGVS, p.5; CGVS partner, p.6). Gezien de alomtegenwoordigheid in het maatschappelijke leven en de

centrale ligging van het centrum in de Romawijken van Kosovo Polje zet het niet kennen van het “Fidan

Lahu”-centrum jullie beweerde recent verblijf in Kosovo verder op de helling. Ook het feit dat jullie geen

idee hebben wie Muharrem Berisha is, een voorname figuur die zetelt in het “bureau van de

gemeenschappen” en aanspreekpunt is voor de Roma in Kosovo Polje, doet vermoeden dat jullie reeds

geruime tijd niet meer verbleven in Kosovo Polje (CGVS, p.7; CGVS partner, p.6).

Wat er ook van zij, u heeft onvoldoende elementen of feiten aangebracht die aantonen dat u

geen beroep kon/kan doen op de hulp van en/of bescherming door de Kosovaarse autoriteiten en dat er

aldus zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele

terugkeer naar Kosovo voor u een reëel risico zou bestaan op vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Uit uw verklaringen blijkt dat u evenwel een drietal jaar geleden uw problemen zou

hebben aangekaart bij Gashi Fehmi, de lokale Roma-vertegenwoordiger in Kosovo Polje. Hij vertelde u

dat er nog tijd was om uw problemen aan te pakken, raadde u aan met uw gezin bij uw schoonmoeder

te gaan wonen aan de andere kant van het spoor in Kosovo Polje en dat jullie op een andere keer

elkaar nog zouden spreken. U heeft echter geen tweede maal aangestuurd op een gesprek met Gashi

Fehmi daar u niet meer in Kosovo Polje wilde wonen (CGVS, pp.4-5 en 10-11). Aangezien een persoon

in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen van de concrete problemen

waarmee hij wordt geconfronteerd, mag redelijkerwijze van u verwacht worden dat u bij herhaaldelijke

problemen zelf het nodige initiatief aan de dag zou leggen ter oplossing van de gestelde problemen. U

liet echter na Gashi Fehmi een tweede maal aan te spreken over de problemen waar u en uw gezin in

Kosovo Polje mee kampten. Evenmin legde u bij de in Kosovo aanwezige lokale en internationale

autoriteiten, in het bijzonder KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law Mission) en

KFOR (Kosovo Force), klacht neer van de bovengenoemde veiligheidsincidenten (CGVS, pp.9-11). Uw

motivatie om geen klacht in te dienen, met name dat u bang was daar de Albanezen gedreigd hadden u

te vermoorden indien u aangifte zou doen bij de autoriteiten en u de identiteit van uw belagers niet

kende, kan niet als een aanvaardbare uitleg worden weerhouden (CGVS, pp.9-10, 12). Het is immers de

taak van de autoriteiten om u, indien nodig, bescherming te bieden en een onderzoek te voeren, zelfs

als het om onbekende belagers gaat. Om een onderzoek te kunnen voeren en resultaten te kunnen

boeken moeten de autoriteiten evenwel op de hoogte worden gesteld van uw problemen. Het is

daarenboven immers net het doel van een klacht bij de politie dat dergelijke problemen worden opgelost

of voorkomen. Tevens moet opgemerkt worden dat internationale bescherming slechts kan worden

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

asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle redelijke mogelijkheden uitput om bescherming

te verkrijgen in eigen land, wat u evenwel niet heeft gedaan. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd

dat u nooit problemen gehad heeft met de autoriteiten in uw land van herkomst (CGVS, p.12).

In dit verband dient bovendien opgemerkt te worden dat uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt dat de bescherming die door de in Kosovo aanwezige lokale en internationale

autoriteiten, in het bijzonder de KP, EULEX en KFOR, geboden wordt aan de minderheden als

toereikend wordt beoordeeld. Ook Roma, Ashkali en Egyptenaren kunnen in geval van moeilijkheden

zonder problemen klacht neerleggen bij de politie. EULEX en de KP garanderen voor alle etnische

groepen, met inbegrip van de RAE, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing

van daden van vervolging. Klachten worden zonder onderscheid naar etnie behandeld. Bovendien

maakten gesprekken tijdens bovenvermelde missie met RAE-vertegenwoordigers duidelijk dat het

vertrouwen van de RAE-gemeenschap in de KP over het algemeen goed is en dat de verschillende

gemeenschappen over het algemeen tevreden zijn met het werk van de KP en de KFOR. Diverse

gesprekspartners die ter plaatse hun medewerking verleenden aan de missie van het Commissariaat-

generaal verduidelijkten dat de RAE-gemeenschappen geen grote klachten hebben over de justitie, met

uitzondering over de lange duur om zaken te verwerken. Het “bureau van de gemeenschappen” van de

gemeente Kosovo Polje liet in juni 2010 aan het Commissariaat-generaal weten dat het bureau en de

lokale Roma-leiders steeds door de politie worden gecontacteerd bij elk probleem waarbij minderheden

betrokken zijn en dat minderheden in geval van moeilijkheden steeds zonder problemen een klacht

kunnen neerleggen.

De informatie van het Commissariaat-generaal bevestigt verder weliswaar dat heel wat Roma in

Kosovo zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden – zoals u zelf ook aangaf door erop te

wijzen dat u geen elektriciteit had en meer geen dan wel eten had (CGVS, pp.4, 9, 12) – en op
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meerdere vlakken discriminatie kunnen ondervinden. Deze situatie is evenwel het gevolg van een

samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische

origine (bv. ook de algemene economische malaise in Kosovo, culturele tradities waardoor meisjes niet

naar school worden gestuurd of op jonge leeftijd van school gehaald worden,… spelen evenzeer een

rol). Er dient hierbij echter meteen ook benadrukt te worden dat, om te oordelen of discriminatoire

maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, alle omstandigheden in

overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende

bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van

de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard

zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.

Het beleid van de Kosovaarse overheid is evenwel gericht op de integratie van de Roma-minderheid

en niet op discriminatie of vervolging. De Kosovaarse grondwet, die op 15 juni 2008 van kracht

werd, verbiedt expliciet discriminatie op grond van etnie. Daarnaast heeft Kosovo een

antidiscriminatiewet die eveneens discriminatie ondermeer op grond van etniciteit verbiedt. De

Kosovaarse overheid beperkt zich niet tot het louter tot stand brengen van de nodige wetgeving, maar

formuleert tevens concrete plannen ter verbetering van de moeilijke sociaal-economische positie en

discriminatie inzake gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van de Roma. Zo ontwikkelde ze een

strategisch plan voor de integratie van de RAE-gemeenschap. Het plan heeft betrekking op de periode

2009-2015 en richt zich vooral op de volgende onderwerpen: huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs,

gezondheidszorg, antidiscriminatie, veiligheid, rechten van minderheden, politieke participatie en

vertegenwoordiging, en vrouwen. Dergelijke maatregelen getuigen van een gestage vooruitgang in het

bevorderen van minderhedenrechten in het naoorlogse Kosovo.

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat de in Kosovo opererende autoriteiten

aan alle Kosovaarse onderdanen in geval van eventuele (veiligheids)problemen ongeacht hun

etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van

de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. Ook voor wat betreft de integratie van de RAE

in de Kosovaarse maatschappij worden stappen gezet ter verbetering hiervan. Dat nog niet alle

initiatieven reeds ten volle worden geïmplementeerd kan geen ander licht werpen op de algemene

bevinding dat er in Kosovo redelijke maatregelen getroffen worden ten aanzien van de RAE tot

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

Belgische Vreemdelingenwet. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de algemene situatie in Kosovo

a priori op zich geen aanleiding geeft tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging op basis

van etnische origine in de zin van de Vluchtelingenconventie. Evenmin is de algemene situatie in

Kosovo van die aard dat er zonder meer sprake kan zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Tot slot merk ik op dat waar het UNHCR in zijn ‘Position on the Continued International Protection

Needs of Individuals from Kosovo’ d.d. juni 2006 nog duidelijk benadrukte dat er ten aanzien van alle

Serviërs, Roma, en Albanezen in een minderheidspositie nog steeds een risico op vervolging gold en

dat leden van deze groepen nog altijd aanspraak moesten kunnen blijven maken op internationale

bescherming, het UNHCR nu, in zijn ‘Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo’ d.d. 9 november 2009, richtlijnen formuleert die het wenselijk en

geschikt acht dat ze gevolgd zouden worden door de onthaallanden, en tevens benadrukt dat alle

aanvragen van asielzoekers uit Kosovo, i.e. inclusief die van de RAE, op basis van hun individuele

intrinsieke merites moeten worden beoordeeld.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd in bijlage aan uw

administratieve dossier toegevoegd.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

beslissing niet wijzigen. Uw Servische identiteitskaart bevestigt uw identiteit, oorspronkelijke herkomst

uit Kosovo en nationaliteit, welke hier geenszins ter discussie staan. Zij levert op zich evenwel geen

enkel begin van bewijs van uw beweerde verblijf in Kosovo de afgelopen jaren tot uw komst naar België.

De flyer van het Rode Kruis bevat louter de contactgegevens van de dienst die zich in Vlaanderen

bezighoudt met het zoeken naar vermiste familieleden, maar niets meer. Het medisch attest met

betrekking tot uw partner toont hoogstens aan dat ze een afwijking heeft aan haar arm, maar biedt op

geen enkele manier enig objectief uitsluitsel over de oorzaak hiervan. Het attest meldt overigens

expliciet dat het verband tussen de afwijking en de problemen in jullie thuisland aldus genoteerd werd
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louter op basis van de verklaringen van uw partner. De Belgische medische attesten in verband met uw

zoon (R.S.) staven zijn gezondheidsproblemen, maar deze worden evenmin in twijfel getrokken. Voor

wat betreft uw verklaring dat u niet naar Kosovo terugkan omdat u er nooit de nodige medicatie voor uw

zoon zal kunnen krijgen (CGVS, p.12) dient opgemerkt te worden dat Roma in Kosovo, waaronder ook

in Kosovo Polje, wel degelijk toegang hebben tot de aanwezige gezondheidsdiensten en dat er geen

discriminatie bestaat bij het verkrijgen van de nodige medische zorgen.

Hieraan dient nog toegevoegd te worden dat ook in het kader van de asielaanvraag van uw

partner, (M.D.) (O.V. 6.659.851), een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van verzoekster als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Rom afkomstig uit Kosovo Polje (Kosovo) en bent u in het bezit

van de Kosovaarse nationaliteit. Toen u veertien jaar oud was huwde u in Kosovo Polje traditioneel

met (R.K.) (O.V. 6.659.857). In Kosovo hadden jullie het ten gevolge van jullie etnische origine niet

onder de markt. Zo werden jullie regelmatig uitgescholden en gepest door Albanezen wanneer jullie zich

op straat begaven. Wanneer uw partner naar de markt ging op zoek naar etensresten werd hij

met voeding bekogeld en geslagen. Tevens vielen elke avond onbekende Albanezen uw huis binnen

en mishandelden en sloegen ze u en uw partner. Ze dreigden ermee jullie te vermoorden indien jullie

zich niet zouden inschrijven als Egyptenaren. Ook uw algemene levensomstandigheden in Kosovo

Polje waren erbarmelijk. Zo leefden jullie in een hut zonder elektriciteit. Om eten te kunnen klaarmaken

voor uw kinderen diende u plastieken banden in brand te steken. De laatste keer dat onbekende

Albanezen bij u thuis binnenvielen, ongeveer drie jaar geleden, werd uw partner bewusteloos geslagen

en werd u door hen hardhandig verkracht. U hield er een gebroken arm aan over. Tevens verscheurden

ze uw geboorteakte, het enige legitimatiebewijs waarover u beschikte, omdat u zich niet wilde

inschrijven als Egyptenaar. Na dit incident sprak uw partner met Gashi Fehmi, de lokale Roma-

vertegenwoordiger in Kosovo Polje. Gashi Fehmi kon jullie niet verder helpen. De dag na het incident

ging u naar uw moeder, bij wie u met uw gezin verbleef tot aan uw vertrek naar België. U legde geen

klacht neer bij de in Kosovo aanwezige autoriteiten daar uw partner reeds, zonder succes, met Gashi

Fehmi over jullie problemen had gesproken en omdat jullie niet naar buiten konden daar de Albanezen

jullie hadden bedreigd. Tot op vandaag heeft u regelmatig hoofdpijn en herhalen de beelden van de

incidenten die u meemaakte in Kosovo Polje zich in uw slaap. U verliet Kosovo met uw gezin midden juli

2010, reisde drie dagen en kwam u aan in België op 22 juli 2010. Dezelfde dag nog diende u een

asielaanvraag in. U heeft Kosovo verlaten uit vrees vermoord te zullen worden door de Albanezen. U

legde, behalve de documenten die uw partner reeds aan het Commissariaat-generaal bezorgde, zelf

geen andere documenten meer neer.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag volledig steunt op dezelfde

motieven die terzake door uw partner, (R.K.) (O.V. 6.659.857), werden uiteengezet (CGVS, p. 9). In het

kader van zijn asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:

" Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten alsook van de concrete en actuele situatie

in uw land van herkomst, dient te worden besloten dat ik u noch het vluchtelingenstatuut, noch

het subsidiaire beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd om een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat, in het licht van de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde continue veiligheidsproblemen in

Kosovo ernstig op de helling komt te staan. U verklaarde dat u tot aan uw vertrek naar België in 2010

quasi steeds wanneer u zich op straat begaf uitgescholden en geslagen werd door Albanezen. Wanneer

u op de markt naar etensresten zocht of wanneer u tussen het vuilnis op zoek ging naar oud ijzer werd u

regelmatig met flessen, blikken en voedsel bekogeld door onbekende Albanezen. Ook wanneer u zich

naar Pristina begaf, kende u gelijkaardige problemen. Zo werd u zelfs eens in een afvalcontainer



RvV X- Pagina 7

gegooid en een andere keer vanop een gebouw met allerhande voorwerpen bekogeld. Verder

verklaarde u dat Albanezen regelmatig bij u thuis binnenvielen en u en uw gezin bedreigden en sloegen.

Wanneer jullie zich niet zouden inschrijven als Egyptenaren zouden jullie door hen worden vermoord.

De laatste keer dat de Albanezen bij jullie binnenvielen, een drietal jaar geleden, werd u zelfs met een

houtblok bewusteloos geslagen en werd uw partner (M.D.) door hen verkracht. Ten gevolge van

bovengenoemde problemen durfde u amper nog buiten te komen en kende u dus geen

bewegingsvrijheid meer in Kosovo Polje (CGVS, pp. 4, 6-7, 8-12). Deze verklaringen stemmen echter

geenszins overeen met de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Hieruit blijkt immers

dat de veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali en Egyptenaren) in Kosovo sinds het einde van het

gewapend conflict in 1999 aanzienlijk gewijzigd is. Deze informatie werd onder meer door het

Commissariaat-generaal verzameld tijdens een missie naar Kosovo, die plaatsvond van 15 tot 25

september 2009. Deze informatie is afkomstig van zowel vertegenwoordigers van diverse internationale

actoren ter plaatse, alsook van meerdere vertegenwoordigers van de RAE-gemeenschap zelf,

waaronder ook Fehmi Gashi, de Roma-vertegenwoordiger aan wie u over de gewelddadige aanval op u

en uw partner een drietal jaar geleden zou hebben verteld (CGVS, pp.10-11). Uit continue

directe contacten tijdens de missie, maar ook erna, met lokale actoren is gebleken dat de

algemene veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van RAE in Kosovo en in Kosovo Polje in het

bijzonder wel degelijk objectief verbeterd zijn. De veiligheidssituatie wordt over het algemeen als stabiel

en kalm omschreven. In diverse regio’s van Kosovo werden reeds geruime tijd geen belangrijke

etnisch geïnspireerde incidenten meer gemeld of deden zich al lang geen veiligheidsincidenten voor

waarbij de RAE-gemeenschap betrokken was. De drie groepen beschikken zo goed als overal over

volledige bewegingsvrijheid. In meerdere gemeenten kunnen de RAE vrij bewegen binnen hun eigen

gemeente en zelfs daarbuiten, en reizen ze regelmatig naar andere gebieden van Kosovo. Dit wordt

bevestigd daar uit uw verklaringen blijkt dat u meermaals naar Pristina ging en tweemaal naar Nis in

Servië reisde (CGVS, pp.5-6, 9 en 11).

Uit de informatie komt ook naar voor dat in de regio van Pristina, waartoe ook de gemeente

Kosovo Polje behoort, de veiligheidssituatie van de RAE bevredigend is. De RAE-gemeenschappen zijn

volledig geïntregreerd in de gemeenschap en verplaatsen zich over het algemeen ook vrij binnen de

regio. Er wordt evenmin melding gemaakt van recente etnisch geïnspireerde incidenten in de regio. Het

loutere feit dat er soms incidenten gebeuren tussen twee gemeenschappen betekent niet dat deze an

sich etnisch geïnspireerd of etnisch gericht zijn of dat de nodige beschermingsactoren en -middelen

niet beschikbaar zouden zijn, integendeel zelfs. Dit wordt ondermeer geïllustreerd door enkele

incidenten waarbij Roma betrokken waren en die interetnisch geïnspireerd zouden zijn geweest, met

name in de Abdullah Presheva-wijk van Gjilan (juli 2009) en in de Halit Ibishi-wijk in Ferizaj (augustus

2009). Uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt immers dat er enige

kanttekeningen bij deze gebeurtenissen geplaatst dienen te worden. Uit het voorgaande wordt duidelijk

dat er anno 2010 niet meer gesproken kan worden van veralgemeend interetnisch geweld tegenover

de RAE-gemeenschap in Kosovo. Het eventueel bestaan van een subjectief onveiligheidsgevoel bij

leden van de drie gemeenschappen wordt geenszins afdoende ondersteund door objectieve

interetnische veiligheidsincidenten.

De waarachtigheid van het plaatsvinden van de door u ingeroepen bovenstaande

veiligheidsincidenten wordt verder fundamenteel ondermijnd door de sterk ontoereikende kennis inzake

Kosovo (Polje) van uw partner (M.D.), waardoor ernstig getwijfeld kan worden aan haar – en bijgevolg

ook uw – beweerde verblijf in Kosovo de afgelopen jaren. Zo verklaarde uw partner tijdens haar gehoor

op de zetel van het Commissariaat-generaal niet te weten wat UNMIK is of doet (CGVS partner, p. 5).

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), de tijdelijke administratie van de

Verenigde Naties in Kosovo welke ondermeer jarenlang instond voor de uitgifte van

identiteitsdocumenten, was tot voor enkele jaren omnipresent in Kosovo en is er heden ten dage nog

steeds aanwezig. Verder had uw partner evenmin een idee wat KFOR is of doet (CGVS partner, p. 6).

KFOR (Kosovo Force), de NAVO-vredesmacht die na de oorlog in 1999 massaal werd ontplooid in

Kosovo, is nochtans tot op de dag van vandaag alomtegenwoordig in het Kosovaarse straatbeeld.

Gevraagd naar de omliggende dorpen van Kosovo Polje antwoordde uw partner met een opsomming

van enkele grote steden van Kosovo. Na herhaling van dezelfde vraag repliceerde uw partner de

omliggende dorpen niet te kennen daar zij daar niet gewandeld heeft aangezien ze niet buiten kwam

(CGVS partner, p.6). Van iemand die beweert haar gehele leven in Kosovo Polje gewoond te hebben

kan redelijkerwijze toch verwacht worden dat ze enige kennis heeft van de omliggende dorpen van haar

woonplaats, dit zelfs ondanks een gebrek aan educatie. Tevens kon uw partner de in Kosovo Polje

stromende waterlopen niet benoemen (CGVS partner, p.6). Ook de Albanese benaming van Kosovo
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Polje, met name Fushë Kosovë, was haar onbekend (CGVS partner, p.6). Verder gaf uw partner een

weinig aannemelijke verklaring voor haar geheel gebrek aan identiteitsdocumenten. Uw partner stelde

immers, met uitzondering van een oude geboorteakte, nooit over identiteitsdocumenten beschikt te

hebben. In Kosovo Polje heeft zij echter nooit een poging ondernomen om identiteitsdocumenten te

verkrijgen, naar eigen zeggen omdat de Albanezen van jullie verwachtten, en zelfs door middel van

bedreigingen jullie ertoe wilden verplichten, dat jullie Egyptenaren zouden worden (CGVS partner, pp.5-

7). Nochtans vereist de Kosovaarse Wet op de Identiteitskaarten van 3 oktober 2008 dat iedere

Kosovaarse staatsburger ouder dan zestien jaar in het bezit is van een identiteitskaart. De door uw

partner naar voren gebrachte verklaring voor haar geheel gebrek aan identiteitsdocumenten is

geenszins afdoende voor haar onttrekken aan deze wettelijke verplichting. Bovendien moet opgemerkt

worden dat zowel uw partner als u wanneer jullie geconfronteerd werden met de naam “Fidan Lahu”, het

centrum voor samenwerking en integratie voor Roma in Kosovo Polje, deze jullie totaal onbekend was

(CGVS, p.5; CGVS partner, p.6). Gezien de alomtegenwoordigheid in het maatschappelijke leven en de

centrale ligging van het centrum in de Romawijken van Kosovo Polje zet het niet kennen van het “Fidan

Lahu”-centrum jullie beweerde recent verblijf in Kosovo verder op de helling. Ook het feit dat jullie geen

idee hebben wie Muharrem Berisha is, een voorname figuur die zetelt in het “bureau van de

gemeenschappen” en aanspreekpunt is voor de Roma in Kosovo Polje, doet vermoeden dat jullie reeds

geruime tijd niet meer verbleven in Kosovo Polje (CGVS, p.7; CGVS partner, p.6).

Wat er ook van zij, u heeft onvoldoende elementen of feiten aangebracht die aantonen dat u

geen beroep kon/kan doen op de hulp van en/of bescherming door de Kosovaarse autoriteiten en dat er

aldus zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele

terugkeer naar Kosovo voor u een reëel risico zou bestaan op vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Uit uw verklaringen blijkt dat u evenwel een drietal jaar geleden uw problemen zou

hebben aangekaart bij Gashi Fehmi, de lokale Roma-vertegenwoordiger in Kosovo Polje. Hij vertelde u

dat er nog tijd was om uw problemen aan te pakken, raadde u aan met uw gezin bij uw schoonmoeder

te gaan wonen aan de andere kant van het spoor in Kosovo Polje en dat jullie op een andere keer

elkaar nog zouden spreken. U heeft echter geen tweede maal aangestuurd op een gesprek met Gashi

Fehmi daar u niet meer in Kosovo Polje wilde wonen (CGVS, pp.4-5 en 10-11). Aangezien een persoon

in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen van de concrete problemen

waarmee hij wordt geconfronteerd, mag redelijkerwijze van u verwacht worden dat u bij herhaaldelijke

problemen zelf het nodige initiatief aan de dag zou leggen ter oplossing van de gestelde problemen. U

liet echter na Gashi Fehmi een tweede maal aan te spreken over de problemen waar u en uw gezin in

Kosovo Polje mee kampten. Evenmin legde u bij de in Kosovo aanwezige lokale en internationale

autoriteiten, in het bijzonder KP (Kosovo Police), EULEX (European Union Rule of Law Mission) en

KFOR (Kosovo Force), klacht neer van de bovengenoemde veiligheidsincidenten (CGVS, pp.9-11). Uw

motivatie om geen klacht in te dienen, met name dat u bang was daar de Albanezen gedreigd hadden u

te vermoorden indien u aangifte zou doen bij de autoriteiten en u de identiteit van uw belagers niet

kende, kan niet als een aanvaardbare uitleg worden weerhouden (CGVS, pp.9-10, 12). Het is immers de

taak van de autoriteiten om u, indien nodig, bescherming te bieden en een onderzoek te voeren, zelfs

als het om onbekende belagers gaat. Om een onderzoek te kunnen voeren en resultaten te kunnen

boeken moeten de autoriteiten evenwel op de hoogte worden gesteld van uw problemen. Het is

daarenboven immers net het doel van een klacht bij de politie dat dergelijke problemen worden opgelost

of voorkomen. Tevens moet opgemerkt worden dat internationale bescherming slechts kan worden

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

asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle redelijke mogelijkheden uitput om bescherming

te verkrijgen in eigen land, wat u evenwel niet heeft gedaan. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd

dat u nooit problemen gehad heeft met de autoriteiten in uw land van herkomst (CGVS, p.12).

In dit verband dient bovendien opgemerkt te worden dat uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt dat de bescherming die door de in Kosovo aanwezige lokale en internationale

autoriteiten, in het bijzonder de KP, EULEX en KFOR, geboden wordt aan de minderheden als

toereikend wordt beoordeeld. Ook Roma, Ashkali en Egyptenaren kunnen in geval van moeilijkheden

zonder problemen klacht neerleggen bij de politie. EULEX en de KP garanderen voor alle etnische

groepen, met inbegrip van de RAE, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing

van daden van vervolging. Klachten worden zonder onderscheid naar etnie behandeld. Bovendien

maakten gesprekken tijdens bovenvermelde missie met RAE-vertegenwoordigers duidelijk dat het

vertrouwen van de RAE-gemeenschap in de KP over het algemeen goed is en dat de verschillende

gemeenschappen over het algemeen tevreden zijn met het werk van de KP en de KFOR. Diverse
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gesprekspartners die ter plaatse hun medewerking verleenden aan de missie van het Commissariaat-

generaal verduidelijkten dat de RAE-gemeenschappen geen grote klachten hebben over de justitie, met

uitzondering over de lange duur om zaken te verwerken. Het “bureau van de gemeenschappen” van de

gemeente Kosovo Polje liet in juni 2010 aan het Commissariaat-generaal weten dat het bureau en de

lokale Roma-leiders steeds door de politie worden gecontacteerd bij elk probleem waarbij minderheden

betrokken zijn en dat minderheden in geval van moeilijkheden steeds zonder problemen een klacht

kunnen neerleggen.

De informatie van het Commissariaat-generaal bevestigt verder weliswaar dat heel wat Roma in

Kosovo zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden – zoals u zelf ook aangaf door erop te

wijzen dat u geen elektriciteit had en meer geen dan wel eten had (CGVS, pp.4, 9, 12) – en op

meerdere vlakken discriminatie kunnen ondervinden. Deze situatie is evenwel het gevolg van een

samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische

origine (bv. ook de algemene economische malaise in Kosovo, culturele tradities waardoor meisjes niet

naar school worden gestuurd of op jonge leeftijd van school gehaald worden,… spelen evenzeer een

rol). Er dient hierbij echter meteen ook benadrukt te worden dat, om te oordelen of discriminatoire

maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, alle omstandigheden in

overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende

bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van

de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard

zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.

Het beleid van de Kosovaarse overheid is evenwel gericht op de integratie van de Roma-minderheid

en niet op discriminatie of vervolging. De Kosovaarse grondwet, die op 15 juni 2008 van kracht

werd, verbiedt expliciet discriminatie op grond van etnie. Daarnaast heeft Kosovo een

antidiscriminatiewet die eveneens discriminatie ondermeer op grond van etniciteit verbiedt. De

Kosovaarse overheid beperkt zich niet tot het louter tot stand brengen van de nodige wetgeving, maar

formuleert tevens concrete plannen ter verbetering van de moeilijke sociaal-economische positie en

discriminatie inzake gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van de Roma. Zo ontwikkelde ze een

strategisch plan voor de integratie van de RAE-gemeenschap. Het plan heeft betrekking op de periode

2009-2015 en richt zich vooral op de volgende onderwerpen: huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs,

gezondheidszorg, antidiscriminatie, veiligheid, rechten van minderheden, politieke participatie en

vertegenwoordiging, en vrouwen. Dergelijke maatregelen getuigen van een gestage vooruitgang in het

bevorderen van minderhedenrechten in het naoorlogse Kosovo.

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat de in Kosovo opererende autoriteiten

aan alle Kosovaarse onderdanen in geval van eventuele (veiligheids)problemen ongeacht hun

etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van

de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. Ook voor wat betreft de integratie van de RAE

in de Kosovaarse maatschappij worden stappen gezet ter verbetering hiervan. Dat nog niet alle

initiatieven reeds ten volle worden geïmplementeerd kan geen ander licht werpen op de algemene

bevinding dat er in Kosovo redelijke maatregelen getroffen worden ten aanzien van de RAE tot

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

Belgische Vreemdelingenwet. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de algemene situatie in Kosovo

a priori op zich geen aanleiding geeft tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging op basis

van etnische origine in de zin van de Vluchtelingenconventie. Evenmin is de algemene situatie in

Kosovo van die aard dat er zonder meer sprake kan zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Tot slot merk ik op dat waar het UNHCR in zijn ‘Position on the Continued International Protection

Needs of Individuals from Kosovo’ d.d. juni 2006 nog duidelijk benadrukte dat er ten aanzien van alle

Serviërs, Roma, en Albanezen in een minderheidspositie nog steeds een risico op vervolging gold en

dat leden van deze groepen nog altijd aanspraak moesten kunnen blijven maken op internationale

bescherming, het UNHCR nu, in zijn ‘Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Individuals from Kosovo’ d.d. 9 november 2009, richtlijnen formuleert die het wenselijk en

geschikt acht dat ze gevolgd zouden worden door de onthaallanden, en tevens benadrukt dat alle

aanvragen van asielzoekers uit Kosovo, i.e. inclusief die van de RAE, op basis van hun individuele

intrinsieke merites moeten worden beoordeeld.
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De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd in bijlage aan uw

administratieve dossier toegevoegd.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

beslissing niet wijzigen. Uw Servische identiteitskaart bevestigt uw identiteit, oorspronkelijke herkomst

uit Kosovo en nationaliteit, welke hier geenszins ter discussie staan. Zij levert op zich evenwel geen

enkel begin van bewijs van uw beweerde verblijf in Kosovo de afgelopen jaren tot uw komst naar België.

De flyer van het Rode Kruis bevat louter de contactgegevens van de dienst die zich in Vlaanderen

bezighoudt met het zoeken naar vermiste familieleden, maar niets meer. Het medisch attest met

betrekking tot uw partner toont hoogstens aan dat ze een afwijking heeft aan haar arm, maar biedt op

geen enkele manier enig objectief uitsluitsel over de oorzaak hiervan. Het attest meldt overigens

expliciet dat het verband tussen de afwijking en de problemen in jullie thuisland aldus genoteerd werd

louter op basis van de verklaringen van uw partner. De Belgische medische attesten in verband met uw

zoon (R.S.) staven zijn gezondheidsproblemen, maar deze worden evenmin in twijfel getrokken. Voor

wat betreft uw verklaring dat u niet naar Kosovo terugkan omdat u er nooit de nodige medicatie voor uw

zoon zal kunnen krijgen (CGVS, p.12) dient opgemerkt te worden dat Roma in Kosovo, waaronder ook

in Kosovo Polje, wel degelijk toegang hebben tot de aanwezige gezondheidsdiensten en dat er geen

discriminatie bestaat bij het verkrijgen van de nodige medische zorgen."

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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. Verzoekende partijen voeren in een eerste middel de schending aan van artikel 48/3 van voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, de motiveringsverplichting van artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker worden diens nationaliteit en identiteit niet in

twijfel getrokken. De argumentatie verwijst vooral naar de gebrekkige kennis van verzoekster.

Verzoekster kwam niet veel buiten. Bovendien blijkt uit haar gehoor dat zij niet nadacht en “eigenlijk niet

wilde meewerken op dat moment”. Haar baby is ziek en heeft ademhalingsproblemen waardoor zij ’s

nachts amper slaapt. Het interview was in de ochtend zodat zij al vroeg op pad moest. Bovendien was

verzoekster tijdens het gehoor van haar man in het speellokaal waar haar kind en een andere baby

weenden en was het zo erg dat zij zelfs aan dat vreemde kind borstvoeding gaf. Toen zij aan de beurt

was, was zij al hoorndol gedraaid en was iedere vraag te veel. Zij was niet in staat haar asielrelaas ten

volle te vertellen en stelt dat haar verhoor opnieuw dient te worden gedaan.

Verzoekende partijen benadrukken dat zij spraken met Gashi Femi, wat tevens wordt aangehaald in de

bestreden beslissingen. Het CGVS had contact kunnen opnemen met deze persoon om te verifiëren of

zij recent in Kosovo Polje woonden. Er dient dan ook bijkomend onderzoek te worden bevolen.

Verzoekende partijen stellen dat de bestreden beslissingen verwijzen naar de richtlijnen van UNHCR

van 2006 en 2009 inzake Kosovo doch hiermee geen rekening houden en hun situatie hieraan niet

toetsen. Verzoekende partijen verwijzen tevens naar een rapport van Amnesty International van 29

september 2010, getiteld “Not welcome anywhere: Stop the forced return of Roma to Kosovo” en

voegen dienaangaande een uittreksel bij het verzoekschrift.

2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van

de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te

verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Verzoekende partijen brengen kritiek uit op de

inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en

het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het
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feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in

aanmerking kunnen genomen worden. De Raad dient een arrest te vellen dat op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd

argument in te gaan.

Voor de beoordeling van de voorwaarde dat verzoekende partijen de bescherming van het land van

nationaliteit niet kunnen of, uit hoofde van hun vrees, niet willen inroepen, moet de ‘nationaliteit’

begrepen worden als de band tussen het individu en een bepaalde Staat (UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.87). In de

bestreden beslissingen wordt niet betwist dat verzoekende partijen, zoals zij te kennen gaven doorheen

hun asielprocedure, de Kosovaarse nationaliteit bezitten en oorspronkelijk afkomstig zijn van Kosovo

Polje. In het verzoekschrift bevestigen verzoekende partijen van Kosovaarse nationaliteit te zijn en

afkomstig te zijn van Kosovo Polje. Ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV,

bevestigen de verzoekende partijen dat zij de Kosovaarse nationaliteit bezitten. De verwerende parij

sluit zich ter terechtzitting hierbij aan. Derhalve wordt de asielaanvraag van verzoekende partijen

beoordeeld ten aanzien van Kosovo.

Verzoekende partijen miskennen de motieven aan de grondslag van de bestreden beslissingen waar zij

beweren dat er geen rekening is gehouden met de richtlijnen van UNHCR van 2006 en 2009. De

bestreden beslissingen stellen dienaangaande immers met recht dat, waar het UNHCR in juni 2006 in

zijn richtlijnen nog duidelijk benadrukte dat er ten aanzien van alle RAE in een minderheidspositie nog

een risico op vervolging gold en dat leden van deze groep aanspraak moesten kunnen maken op

internationale bescherming, “het UNHCR nu, in zijn ‘Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Individuals from Kosovo’ d.d. 9 november 2009, richtlijnen formuleert die het

wenselijk en geschikt acht dat ze gevolgd zouden worden door de onthaallanden, en tevens benadrukt

dat alle aanvragen van asielzoekers uit Kosovo, i.e. inclusief die van de RAE, op basis van hun

individuele intrinsieke merites moeten worden beoordeeld”. Uit de bestreden beslissingen blijkt

genoegzaam dat de individuele intrinsieke merites van het asielrelaas van verzoekende partijen wel

degelijk en uitvoerig werden beoordeeld.

De commissaris-generaal motiveert met recht dat (i) de geloofwaardigheid van de door verzoekende

partijen aangehaalde veiligheidsproblemen ernstig op de helling komt te staan in het licht van de

informatie in het dossier (ii) uit deze informatie blijkt dat de veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali

en Egyptenaren) in Kosovo in het algemeen en Kosovo Polje in het bijzonder bevredigend, stabiel en

kalm is, dat de Roma aldaar volledig zijn geïntegreerd in de maatschappij en er volledige

bewegingsvrijheid genieten en dat aldaar reeds geruime tijd geen belangrijke etnisch geïnspireerde

incidenten werden gemeld (iii) verzoekende partijen hoe dan ook onvoldoende elementen of feiten

aanbrachten die aantonen dat zij geen beroep zouden kunnen doen op hulp en bescherming vanwege

de Kosovaarse autoriteiten (iv) uit de informatie in het dossier blijkt dat de bescherming die door de in

Kosovo in het algemeen en Kosovo Polje in het bijzonder aanwezige lokale en internationale

autoriteiten, in het bijzonder de KP, EULEX en KFOR, geboden wordt aan de minderheden toereikend

is, dat ook leden van de RAE gemeenschap in geval van moeilijkheden zonder problemen klacht

kunnen neerleggen bij de politie en dat EULEX en de KP voor alle etnische groepen, met inbegrip van

de RAE, wettelijke mechanismen garanderen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van

vervolging (v) uit deze informatie eveneens blijkt dat het beleid van de Kosovaarse overheid is gericht

op de integratie van Roma, dat de maatregelen die de Kosovaarse overheid in dit kader treft getuigen

van een gestage vooruitgang in het bevorderen van minderhedenrechten en dat het feit dat nog niet alle

maatregelen ten volle werden geïmplementeerd geen ander licht werpt op de vaststelling dat in Kosovo

redelijke maatregelen worden getroffen ten aanzien van de RAE tot voorkoming van vervolging of het

lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van de vreemdelingenwet.

Het rapport d.d. 29 september 2010 van Amnesty International waarnaar door verzoekende partijen

verwezen wordt weegt niet op tegen de uitgebreidere en meer specifieke informatie zoals opgenomen in

het administratief dossier, welke onder meer een omstandige analyse bevat van de situatie van RAE in

Kosovo Polje, de gemeente waarvan verzoekende partijen afkomstig zijn (administratief dossier, stuk

14: landeninformatie). Bovendien wordt in de bestreden beslissingen niet ontkend dat leden van de RAE

gemeenschap, zoals blijkt uit het door verzoekende partijen aangehaalde rapport, in Kosovo nog te
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kampen kunnen krijgen met socio-economische problemen of op bepaalde vlakken discriminatie kunnen

ondervinden, doch oordeelt de commissaris-generaal in dit kader, zoals reeds hoger werd aangegeven,

met recht dat het beleid van de Kosovaarse overheid is gericht op de integratie van Roma, dat de

maatregelen die de Kosovaarse overheid treft getuigen van een gestage vooruitgang in het bevorderen

van minderhedenrechten en dat het feit dat nog niet alle maatregelen ten volle werden geïmplementeerd

geen ander licht werpt op de vaststelling dat in Kosovo redelijke maatregelen worden getroffen ten

aanzien van de RAE tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade overeenkomstig

artikel 48/5 van de vreemdelingenwet.

Hetgeen voorafgaat volstaat om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat verzoekende partijen

een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Kritiek op de overige, overtollige

motieven aangaande de geloofwaardigheid van hun recente verblijf in Kosovo Polje kan bijgevolg op

zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissingen.

Het eerste middel is ongegrond.

2.3. Verzoekende partijen voeren in een tweede middel de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM.

Zij hebben uitvoerig uiteengezet dat zij voor hun leven vrezen in Kosovo. Artikel 3 van het EVRM is

ruimer dan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en houdt een verbod in van onmenselijke of

vernederende behandeling onafhankelijk van het asielrelaas. Verzoekende partijen stellen opnieuw dat

de bestreden beslissingen verwijzen naar de richtlijnen van UNHCR van 2006 en 2009 inzake Kosovo

doch desondanks hiermee geen rekening houden en hun situatie hieraan niet toetsen. Zij verwijzen

tevens opnieuw naar het hoger aangehaalde rapport van Amnesty International van 29 september 2010.

Uit de mensenrechtenrapporten in het administratief dossier blijkt voldoende dat verzoekende partijen bij

een terugkeer, zelfs los van hun asielrelaas, terecht zullen komen in mensonterende omstandigheden.

2.4. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partijen 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).

Gelet op de sub 2.2. gedane vaststellingen omtrent de asielmotieven zoals aangevoerd door

verzoekende partijen, de algemene veiligheidssituatie van Roma in Kosovo in het algemeen en Kosovo

Polje in het bijzonder, de bescherming die door de aldaar aanwezige lokale en internationale autoriteiten

wordt geboden aan minderheden en de redelijke maatregelen die door de Kosovaarse overheid ter

bevordering van minderhedenrechten worden genomen overeenkomstig artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet, tonen verzoekende partijen, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

Het tweede middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend en elf door:
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dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


