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nr. 58 046 van 18 maart 2011

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 Albanese nationaliteit te zijn, op 21 januari 2011 heeft

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

17 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 het administratief dossier 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 advocaat T. VALCKE, die loco advocaat F. NIANG verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, 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 van etnisch Albanese origine, afkomstig uit Bilinicë (gemeente

Gjilan), Kosovo. U bent in het bezit van de Servische Nationaliteit. U huwde in 1993 in Nesalcë, Servië,

met (A.S.), net zoals u van etnisch Albanese origine. Sinds uw huwelijk woonde u met uw echtgenoot te

Dobrosin, gemeente Bujanovc, Servië. Samen hebben jullie drie zonen. Zes jaar geleden voelde u zich

niet goed en verloor u regelmatig het bewustzijn. U ging hiervoor toen naar uw huisarts in Bujanovc, die

u doorverwees naar een psychiater in een ziekenhuis in Vranje. U werd vervolgens door deze

psychiater twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoeken, waarbij een zwart stipje in uw

hersenen ontdekt werd, werd u uit dit ziekenhuis ontslagen en kreeg u de medicijnen Fluocetin

en Leponex voorgeschreven. Sindsdien neemt u deze medicijnen. Na ongeveer twee maanden diende

u zich opnieuw in het ziekenhuis aan te melden. Toen u op controle ging, deelde de arts aan het onthaal
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u zonder meer mee dat u binnen een tweetal maanden terug diende te komen. Na twee maanden bood

u zich opnieuw aan in dit hospitaal. Opnieuw kreeg u er te horen dat u zich binnen de twee maanden

nog eens diende aan te melden. Dit scenario herhaalde zich nadien nog drie keer. U vermoedt dat u

niet behandeld werd omdat u van etnisch Albanese origine bent en omdat uw schoonvader vroeger

politieke activiteiten zou hebben gehad. Omdat men nooit een reden heeft opgegeven waarom u niet

geholpen werd, liet u na ergens klacht in te dienen. Sinds 2008 ging u in Servië niet meer naar het

ziekenhuis in Servië en contacteerde u ook geen arts meer voor uw medische problemen. U bleef enkel

de twee voorgeschreven medicijnen innemen. Wel ging u één keer, op 5 juli 2010, naar een ziekenhuis

in Gjilan, Kosovo. De arts van dienst daar aanwezig deelde u mee niets voor u te kunnen doen

aangezien u in Servië gedomicilieerd bent en aangezien het ziekenhuis over onvoldoende financiële

middelen beschikt. Daarop besloot u Servië met uw drie zonen te verlaten. Jullie reis naar België duurde

in totaal drie dagen. Op 20 september 2010 kwamen u en uw zonen in België aan en nog diezelfde

vroeg u hier asiel aan. U verklaarde naast uw medische problemen geen andere problemen te hebben

gekend in Servië. Ter ondersteuning van uw identiteit en asielaanvraag legde u volgende documenten

neer: uw Servische identiteitskaart, uitgereikt te Bilinicë op 23 juli 2002; uw Servische huwelijksakte, d.d.

11 oktober 2010; uw Servische geboorteakte, d.d. 26 juli 2010; de Servische geboorteakte van uw

zonen (P.), d.d. 30 juli 2010, (B.), d.d. 30 juli 2010 en (A.), d.d. 14 april 2010 en twee Belgische

medische attesten.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratief dossier stel

ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiair beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaarde Servië verlaten te hebben omwille van gezondheidsproblemen (gehoor CGVS p. 10).

Er dient te worden vastgesteld dat de door u ingeroepen medische problemen op zich echter geen

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet

inzake subsidiaire bescherming. Voor de beoordeling van medische elementen dient u een aanvraag

voor 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.

U beweerde dat u zich in Servië niet of onvoldoende kon laten behandelen voor uw

medische problemen. U stelde dat u gediscrimineerd werd omwille van uw etnische origine en omdat

uw schoonvader vroeger politieke activiteiten zou hebben gehad.

Hieraangaand dient vooreerst gewezen te worden op het feit dat aan uw beweerde medische

problemen en de behandeling die u hiervoor in het verleden in Servië en Kosovo genoot ernstig kan

getwijfeld worden, waardoor de geloofwaardigheid van uw asierelaas in het algemeen in het gedrang

komt. Zo dient te worden opgemerkt dat u uw medische problemen niet staaft met enig medisch attest

uit Servië (gehoor CGVS p. 10). Nochtans verklaarde u een zestal jaar geleden een huisarts én een

psychiater te hebben geraadpleegd en twee dagen in het ziekenhuis van Vranje te zijn opgenomen.

Verder zou u een arts in Kosovo gecontacteerd hebben. Ook hiervan legde u geen enkel begin van

bewijs neer. Ten slotte legde u evenmin een medisch document neer dat het feit dat u al zes jaar de

medicijnen Fluocetin en Leponex inneemt, kan staven. Daarnaast bleek u noch de naam van uw

huisarts, noch de naam van de psychiater, noch de naam van de arts in Kosovo die u bezocht te kennen

(gehoor CGVS p. 6, 9). Ook de naam en het adres van het ziekenhuis in Vranje kon u niet weergeven

(gehoor CGVS p. 6, 7). Dat u dit niet weet is des te merkwaardiger aangezien u verklaarde er zes jaar

geleden eenmaal opgenomen te zijn en er nadien – en dit tot 2008 – nog een vijftal keer tevergeefs te

zijn langsgegaan. Er kan dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat iemand die zich zoveel maal

tevergeefs bij een ziekenhuis heeft aangemeld, de naam en het adres van die plaats kent. Verder dient

te worden opgemerkt dat u van 2008 tot 2010 geen enkele arts – noch uw huisarts noch een andere arts

– meer heeft gecontacteerd. Ook heeft u nagelaten in die periode elders medische hulp te verkrijgen.

Uw verklaring hiervoor, met name dat u er genoeg van had niet behandeld te worden (gehoor CGVS p.

8) is hiervoor geen afdoende uitleg. Van een persoon die medische hulp nodig heeft, kan verwacht

worden dat ze die medische hulp ook zoekt. Ten slotte kan hier nog worden opgemerkt dat u verklaarde

sinds uw aankomst in België drie keer uw huisarts hebben gecontacteerd. U legde in dit verband twee

Belgische attesten neer. Wat betreft deze twee – inhoudelijk identieke – documenten dient te worden

opgemerkt dat hieruit slechts één bezoek aan de arts blijkt. Verder wordt in deze attesten geenszins een

diagnose of ziektebeeld beschreven. Ze vormen voornamelijk een weergaven van uw verklaringen

afgelegd bij een medisch consult, waarbij u verklaarde steeds Fluocetine en Leponex te nemen, twee

anti-depressiva. Deze verklaringen werden ook niet ondersteund door medische documenten door u

aangereikt. Een beperkt labo dat u neerlegde is volledig normaal. Er werd u enkel aangeraden een

psychiater te raadplegen om uw medicatie op punt te stellen en u te diagnosticeren met bepaalde

aandoeningen zo aanwezig. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat u verklaarde te wachten op

een afspraak bij een neuroloog en/of een psychiater. Uw huisarts zou u hiervoor nog steeds niet
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gecontacteerd hebben (CGVS p. 9). Van een asielzoeker die verklaart zijn land te hebben verlaten om

in België psycho-medische hulp te zoeken kan echter verwacht worden dat hij na zijn aankomst alle

mogelijkheden voor het vinden van deze hulp onderzoekt en zich zo spoedig mogelijk informeert over de

voor asielzoekers voorhanden zijnde psycho-medische hulp. Uw bewering al zou u in Servië niet over

de nodige medische hulp hebben kunnen beschikken, komt hierdoor ernstig in het gedrang.

Daarnaast is uw bewering dat u medische verzorging zou ontzegd zijn in Servië omwille van uw

etnische origine en de vroegere politieke activiteiten van uw schoonvader niet gebaseerd op tastbare

concrete of objectieve feiten en is slechts gestoeld op uw beweringen. Het betreft hier een louter

vermoeden. Herhaaldelijk gevraagd naar concrete elementen waarop u zich baseerde om dit te stellen,

geraakte u immers niet verder dan te stellen dat u in het verleden in het ziekenhuis in Vranje een kamer

moest delen met drie Servische vrouwen en dat u toen als enige van deze in totaal vier personen na

korte tijd uit het ziekenhuis werd ontslagen (CGVS, p. 7). Uit niets blijkt dat u toen op een of andere

wijze geviseerd werd en/of onrechtmatig werd behandeld, dat deze beslissing om u toen te ontslaan niet

louter het gevolg was een medische beslissing. U liet ook na het u ontzeggen van medische verzorging

ooit aan te kaarten bij uw autoriteiten of bij andere instanties of organisaties (CGVS, p. 8). Bovendien

kan hier nog aan worden toegevoegd dat u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken met

geen woord repte over deze discriminatie (vragenlijst DVZ). Gevraagd tijdens uw gehoor op

het Commissariaat-generaal waarom u dit toen niet ter sprake bracht, haalde u aan dit toen vergeten

te vertellen zijn (CGVS, p. 2). Deze uitleg is evenwel niet afdoende om dit belangrijk aspect van

uw asielrelaas toen niet ter sprake te brengen, temeer daar u op de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk was geadviseerd de voornaamste feiten of elementen aan te halen

waarom u Servië heeft verlaten en bij terugkeer problemen vrees of riskeert. Dat u vergeetachtig zou

zijn door de medicatie die u reeds zes jaar inneemt, wordt niet ondersteund door enig medisch attest

(CGVS, p. 2).

Uit wat voorafgaat kan dan ook redelijkerwijze worden geconcludeerd dat u niet aannemelijk

heeft gemaakt dat u in Servië enige medische zorgen zou zijn ontzegd op basis van etnische, religieuze

of andere motieven voorzien in de Vluchtelingenconventie.

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

Ze bevestigen enkel de identiteit en de nationaliteit van u en uw kinderen, hetgeen niet door mij

wordt betwist. De twee Belgische 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. Verzoekster voert in haar verzoekschrift “tot annulering of hervoming met de Raad voor

vremdelingenbetwistingen”, in wat zich aandient als een enig middel, de schending aan van de artikelen

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve

handelingen en van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet van 1980.

Verzoekster betoogt wel degelijk in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus, minstens voor de

subsidiaire beschermingsstatus aangezien zij werd uitgesloten van medische zorg omwille van haar

etnisch Albanese origine en omwille van de vroegere politieke activiteiten van haar stiefvader. Omwille

van een gebrek aan aandacht voor haar gezondheid in Servië begaf verzoekster zich naar Kosovo. In

Kosovo kon zij echter niet geholpen worden vermits zij er geen woonplaats had en het ziekenhuis

bovendien niet over voldoende financiële middelen beschikte.

Verzoekster merkt op dat haar geheugenverlies te wijten is aan het gebruik van drugs en dat de

commissaris-generaal hier onvoldoende rekening mee heeft gehouden. Ook is de vaststelling dat zij

eenvoudige informatie zoals de naam van haar vaste huisarts, haar psychiater of de politieke activiteiten

van haar stiefvader vergeten is, te wijten aan haar gezondheidstoestand. Voorts wijst verzoekster op het

feit dat zij reeds gedurende zes jaar antidepressiva inneemt en op haar psychiatrische problemen.

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de procespartij in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen,

zodat de rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover

hij beschikt. Verzoekster brengt 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
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materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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.

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

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

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

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

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

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van de door haar aangevoerde

medische problemen en de behandeling die zij hiervoor in het verleden in Servië en Kosovo zou

genoten hebben. De commissaris-generaal oordeelde in casu derhalve terecht dat aan verzoeksters

beweerde medische problemen aldaar ernstig kan getwijfeld worden. Nog daargelaten het feit dat

verzoekster geen enkel medisch attest voorlegt ter staving van haar bezoeken aan haar vaste huisarts

in Bujanovc, de psychiater in het ziekenhuis van Vranje of het ziekenhuis in Kosovo en ter staving van

het feit dat zij al zes jaar de medicijnen Fluocetin en Leponex inneemt, dient te worden opgemerkt dat

verzoekster noch de naam van haar huisarts, noch de naam van de psychiater, noch de naam en het

adres van het ziekenhuis in Vranje – waar zij éénmaal werd opgenomen en vervolgens nog meermaals

tevergeefs langsging – kan melden. Het voorgaande klemt nog des te meer daar zij tussen 2008 en

2010 geen enkele arts contacteerde. Daarnaast is verzoeksters betoog dat men haar medische

verzorging zou ontzegd hebben in Servië omwille van haar etnisch Albanese origine en omwille van de

vroegere politieke activiteiten van haar schoonvader (en niet stiefvader zoals door verzoekster in haar

verzoekschrift wordt aangegeven) niet gebaseerd op tastbare concrete of objectieve feiten, maar slechts

gestoeld op beweringen en vermoedens. Verzoekster liet tevens na de vermeende weigering van

medische verzorging aan te kaarten bij haar autoriteiten of bij andere instanties of organisaties.

Waar verzoekster stelt dat “Vergeten eenvoudige informatie, zoals de huisarts of psychiater (…), zijn

waarschijnlijk de commissaris-generaal gewaarschuwd worden over de ernst van de

gezondheidstoestand van de aanvrager”; dat “Drugs genomen door de aanvrager zijn de oorzaak van

zijn geheugenverlies” en dat “Dit onderdeel is niet voldoende rekening gehouden door de commissaris-

generaal”, merkt verweerder terecht op dat verzoekster tot op heden geen enkel medisch attest heeft

neergelegd dat stelt dat haar gezondheidstoestand haar zou verhinderen om volwaardige verklaringen

af te leggen, zodat de vastgestelde onwetendheden en vaagheden onverkort overeind blijven.

Verzoekster legt evenmin een medisch attest neer waaruit blijkt dat zij aan geheugenstoornissen lijdt.

Weliswaar legt verzoekster twee Belgische medische attesten neer doch hierin worden geenszins een

diagnose of ziektebeeld beschreven. Onderhavige attesten bevestigen louter dat verzoekster verklaart

sinds zes jaar Fluocetine en Leponex te hebben ingenomen, alsook dat verzoeksters verklaring

dienaangaande niet werd ondersteund door medische documenten. Tevens bevestigen de attesten dat

het “beperkt labo” dat verzoekster heeft neergelegd volledig normaal is en dat verzoekster werd

aangeraden een psychiater te raadplegen om haar medicatie op punt te stellen en haar te

diagnosticeren met bepaalde aandoeningen zo aanwezig.
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Verweerder repliceert vervolgens met recht dat verzoekster voor het overige in haar verzoekschrift geen

concreet feit of element aanbrengt dat de motivering van de aangevochten beslissing zou kunnen

weerleggen of er minstens een ander licht op zou kunnen werpen. Zij beperkt zich immers tot het

herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken

van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal. Als dusdanig wordt geen enkele afbreuk gedaan

aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is niet dienstig

ter ontkrachting van de bestreden motieven.

Verzoekster maakt derhalve niet aannemelijk dat zij omwille van de door haar voorgehouden medische

problemen gediscrimineerd te zijn geweest of een gegronde vrees voor vervolging te hebben.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.2. Waar verzoekster aanvoert minstens in aanmerking te komen voor de subsidiaire

beschermingsstatus wordt verweerder bijgetreden dat verzoekster in haar verzoekschrift niet uitwerkt

waarom zij zich zou kunnen beroepen op de subsidiaire beschermingsstatus, geen concreet element

aanbrengt waaruit blijkt dat zij een reëel risico op ernstige schade zou lopen in geval van terugkeer naar

haar land van herkomst en evenmin aantoont dat zij zich niet onder de bescherming van dat land kan of,

wegens dat risico, wil stellen. De Raad ontwaart na kennisneming van het administratief dossier, het

hoger gestelde inzake het asielrelaas mede in acht genomen, evenmin elementen die de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus, overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet,

rechtvaardigen.

2.3. Het enige middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


