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nr. 63 535 van 21 juni 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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2011 heeft

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

7 april 2011.

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 26 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. LIPS en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese, geboren in Krileve, Kamenica en bezit u

de Kosovaarse nationaliteit. Oorspronkelijk woonde u in Krileve bij uw ouders. In 2000 trad u in het

huwelijk met (R.J.) en verhuisde u naar Berivojc, Kamenica. In februari 2002, ongeveer een maand

voor de geboorte van uw dochter (Ri.), verliet u uw man omdat deze u sloeg, andere vrouwen had en

nooit thuis was. U vroeg de echtscheiding aan en nam daaropvolgend opnieuw intrek bij uw ouders in

Krileve. Uw ex-man kwam na de geboorte van uw dochter geregeld bij u op bezoek te Krileve. Hij

toonde berouw voor zijn daden en vroeg om vergiffenis. In juni 2002 besloot u opnieuw intrek te nemen

bij hem. Twee maanden later verviel hij echter in zijn oude gewoontes. Toen uw kind de leeftijd van één

jaar had bereikt besloot u om opnieuw uw ex-man te verlaten en bij uw ouders te Krileve te gaan wonen.

Uw ouders gaven u te kennen dat het de laatste keer was dat zij u zouden opvangen. Vervolgens

verbleef uw ex-echtgenoot een viertal jaar in het buitenland zonder enig contact met u te houden.
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Achteraf vertelde hij u dat hij in die periode in Zwitserland verbleef. Toen hij u na zijn verblijf in het

buitenland opzocht stond u hem drie maal toe zijn dochter te bezoeken waarop hij opnieuw voor een

drietal jaar verdween. Tegen het advies van uw familie in trok u na die drie jaar toch terug bij uw ex-man

in. Hij vertelde u dat hij opnieuw in Zwitserland had verbleven en er gedurende een periode onterecht in

de gevangenis had gezeten. Later maakte u uit een gesprek tussen uw ex-man en een aantal

andere mannen op dat uw ex-man zich in het buitenland inliet met drugszaken. De eerste zes weken

nadat u terug bij hem was ingetrokken verliep alles goed. Nadien begon hij echter in zijn oude

gewoontes te hervallen. Hij bleef weg van huis en hij sloeg u. Toen bleek dat u zwanger was, wilde hij u

op uw buik slaan. Hij gebruikte de laatste tijd ook geregeld drugs in het bijzijn van uw dochter. In

december 2010 diende u een klacht in bij de politie. Uw ex-man werd hierop meegenomen door de

politie, maar even later was hij al terug vrij. Hij was woedend omdat u naar de politie gestapt was en

reageerde agressief. Uit angst ging u niet meer terug naar de politie. U besloot hem opnieuw te verlaten

en contacteerde uw schoonzus, een politieagente in Prishtine, die uw uiteindelijke vertrek uit Kosovo

regelde. Drie weken later reisde u richting België, waar u op 2 maart 2011 aankwam en nog dezelfde

dag asiel vroeg. In geval van terugkeer vreest u voor het leven van uw dochter, uw ongeboren kind en

dat van uzelf. Ter staving van uw asielrelaas legde u uw identiteitskaart alsook de geboorteakte van u

dochter neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten en elementen niet

kan worden besloten 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.

Vooreerst dient te worden gesteld dat u geen elementen heeft aangebracht waaruit blijkt dat de door

u aangehaalde problemen het privaatrechterlijke en gemeenrechterlijke niveau zouden overstijgen.

U ontvluchtte immers uw land van herkomst omdat u vreesde voor de veiligheid van u en uw kinderen

als gevolg van slagen en bedreigingen die u ontving van uw ex-echtgenoot. U heeft echter niet

aannemelijk gemaakt dat u voor deze problemen geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van

de in Kosovo aanwezige autoriteiten. Zo kon u probleemloos klacht neerleggen bij de politie en werd

uw ex-man na het indienen van deze klacht door de politie aangehouden. Uw bewering dat hij

onmiddellijk werd vrijgelaten omdat hij mensen zou kennen bij de politie, is een louter vermoeden en

berust niet op enige concrete of tastbare feiten. U gaf ook zelf aan dat uw bewering eerder een

vermoeden dan een zekerheid betreft (CGVS pp.13-14). De vroegtijdige vrijlating van uw ex-man kan

verschillende oorzaken hebben. Uit het enkele feit dat hij al korte tijd na zijn aanhouding werd vrijgelaten

kan echter niet zonder meer besloten worden tot de onmogelijkheid en/of de onwil van de politie om u

beschermen. U hebt nagelaten om u bij de politie te informeren over het eventuele verdere verloop van

de procedure. U zei weliswaar dat u dit niet durfde omdat u schrik had dat uw ex-man opnieuw agressief

zou reageren (CGVS pp.13-14). Daar het juist de taak van de autoriteiten is om op te treden tegen

inbreuken en om burgers te beschermen is dit geen afdoende uitleg. Er dient hier overigens te worden

gewezen op het feit dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die in bijlage is

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat er een speciale politie-eenheid opgericht is in

Kosovo, de Domestic Violence Unit, die bestaat uit agenten die een speciale opleiding hebben gekregen

om klachten i.v.m. geweld tegen vrouwen te behandelen. In elk politiestation moet een dergelijke

eenheid aanwezig zijn die 24u op 24u dergelijke klachten moet beantwoorden en onderzoeken. Een

dergelijke eenheid bestaat normaal gezien uit een man en een vrouw en in ieder geval kan steeds om

een vrouwelijke agent gevraagd worden. Daarenboven gaf u zelf aan dat uw schoonzus, die

politieagente is te Prishtine, u meedeelde dat het een optie was om verder contact op te nemen met de

politie. U deed dit echter niet (CGVS p.13).

U richtte zich evenmin tot organisaties die zich bezighouden met vrouwenrechten of tot een van

de vluchthuizen voor vrouwen. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt immers dat er in Kosovo

bijzondere aandacht is voor de genderproblematiek. Er zijn in Kosovo opvanghuizen voor mishandelde

vrouwen en zijn er verschillende niet-gouvernementele organisaties, die zich richten op het welzijn van

de vrouw, actief. Tevens is er een telefoonlijn aanwezig die 24 uur per dag anoniem geraadpleegd kan

worden en die slachtoffers van misbruik advies over hun rechten en de mogelijkheden voor opvang

geeft. Vrouwen beschikken in Kosovo volgens de wet over dezelfde rechten als mannen en discriminatie

of onderscheid op grond van geslacht is wettelijk verboden. De maatschappelijke positie van vrouwen

wordt verder bevorderd door de Gender Equality Law. De Agence for Gender Equality, binnen het

bureau van de minister-president, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Op centraal niveau
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zijn er Gender Offices in ieder ministerie en op lokaal niveau heeft elke gemeente in Kosovo een

Municipal Gender Office, dat toeziet op de mensenrechten van vrouwen. De Gender Offices zien toe op

de uitvoering van de Gender Equality Law binnen de gemeentes en ministeries. Het enkele feit dat u

niet wist van het bestaan hiervan in Kosovo (CGVS p.14) verantwoordt uw nalaten niet. Hier kan

overigens nog worden vermeld dat u op de sociale dienst, waar u financiële steun ging vragen, ook nooit

gewag maakte van uw problemen (CGVS p.14-15).

Daarnaast heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat uw ex-man een actuele dreiging voor u of

uw dochter en uw ongeboren kind vormt en/of dat u zich niet elders in Kosovo zou kunnen vestigen

om problemen met hem te vermijden. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u nooit door hem werd

bedreigd of lastiggevallen in de periodes dat u terug bij uw ouders te Krileve of bij uw schoonzus in

Prishtine verbleef. Er is geen enkele aanwijzing voorhanden op basis waarvan kan gesteld worden dat

hij actief naar u op zoek zou zijn. Noch bij uw ouders noch bij uw schoonzus kende u concrete

problemen. Het feit dat u uw ouders u niet langer steunen en u in Kosovo geen eigen bron van

inkomsten heeft zijn problemen van socio- economische aard die op zich niet onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie of de definitie van subsidiaire bescherming

ressorteren. Bovendien kon u rekenen op de hulp en steun van uw schoonzus en uw schoonouders

(CGVS p.14-16). Wat betreft het feit dat uw schoonouders het zelf economisch moeilijk hadden kan nog

worden bemerkt dat u geen feiten heeft aangehaald waaruit blijkt dat het voor u niet mogelijk zou zijn

om alsnog eigen inkomsten te verwerven.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten zijn niet van aard

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Deze betreffen enkel de identiteitsgegevens van u en uw kind

die in casu niet worden betwist.

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. Ik vestig de aandacht

van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u zwanger bent.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in wat zich aandient als een enig middel de schending aan van artikel 57/7ter en

62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Zij stelt dat haar identiteit en afkomst werden aangetoond met haar identiteitskaart en de geboorteakte

van haar dochter. Deze staan niet ter discussie en worden door verweerder niet betwist. Verzoekster gaf

voor het ontbreken van andere identiteitsdocumenten een aannemelijke verklaring, haar verklaringen

zijn chronologisch, consistent en niet in strijd met algemeen bekende gegevens, zij leverde hiermee

oprechte inspanningen om haar aanvraag te staven en heeft alle relevante elementen voorgelegd. Zij

heeft voldaan aan de bewijsregel in artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet. Verzoekster verwijst naar

de Note on Burden of Proof and Standard of Proof in Refugee Claims van UNHCR en stelt dat zij niet

alles moet bewijzen, dat haar relaas in grote lijnen geloofwaardig is en dat het voordeel van de twijfel

haar toekomt.

Waar verweerder meent dat verzoeksters problemen het privaat- en gemeenrechtelijke niveau niet

overstijgen, maakt deze een beoordelingsfout en worden de opmerkingen miskend die door

verzoeksters raadsman werden geformuleerd op het einde van het verhoor bij verweerder. Verweerder

beschouwt de belangen van verzoeksters dochter en ongeboren kind niet. Zij laat hierbij

doorslaggevende elementen die de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus

rechtvaardigen buiten beschouwing.

Verweerder kan verzoekster niet tegenwerpen dat zij geen beroep deed op de ‘Domestic Violence Unit’,

internationale instellingen of vrouwenhuizen. Het is geen verplichting blijvend alle nationale

beschermingsmogelijkheden uit te putten. Het volstaat dat zij deze bescherming niet wenst in te roepen.

Verweerder moet aantonen dat de internationale instellingen of vrouwenhuizen een waardevol intern

vluchtalternatief zijn en er kan slechts sprake zijn van een intern vluchtalternatief indien de gegronde

vrees voor vervolging vaststaat. Verweerder moet aantonen dat de voorwaarden voor een intern

vluchtalternatief zijn vervuld en dat een minimumgarantie op overheidsbescherming beschikbaar is. De

specifieke politiediensten waarnaar verweerder verwijst moeten de bescherming zonder risico verlenen

wat zij niet doen.
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Verzoekster betoogt dat de weigering van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet niet wordt gemotiveerd. De vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming moeten

aan de hand van eigen criteria worden gemotiveerd wat verweerder niet doet.

Verweerder schendt gelet op het voorgaande artikel 57/7ter, “de Europees opgelegde verplichtingen” en

de materiële motiveringsplicht.

2.2.1. Verzoekster duidt niet nader welke van “de Europees opgelegde verplichtingen” door de

bestreden beslissing zouden zijn geschonden noch op welke wijze dit zou zijn geschied, zodat deze

schending niet dienstig wordt aangevoerd.

2.2.2. Artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet bepaalt de voorwaarden onder dewelke de commissaris-

generaal, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont met stukken of andere

bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig kan achten. Hoe voornoemd artikel in casu geschonden zou

zijn kan niet worden ingezien nu de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen nergens in de

bestreden beslissing ter discussie wordt gesteld.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekster de motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing kent en deze aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg wordt in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aangevoerd en wordt het middel vanuit dit oogpunt onderzocht.

2.2.4. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat 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. In hetgeen volgt

wordt verzoeksters asielaanvraag ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet 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. De Raad dient daarbij een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3

en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.5. Verzoekster dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet aan te tonen dat zij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 vermelde gronden, te weten haar ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of haar politieke overtuiging. Dient in casu te worden

vastgesteld dat noch verzoeksters verklaringen, noch de uiteenzetting zoals door haar raadsman

gedaan aan het einde van het gehoor bij het Commissariaat-generaal (administratief dossier, stuk 4,

p.17), noch onderhavig verzoekschrift enig element bevat dat erop wijst dat zij of haar kinderen worden

vervolgd omwille van één van de voornoemde gronden van vervolging. Verzoekster ontvluchtte blijkens

het in de bestreden beslissing en het verzoekschrift opgenomen feitenrelaas haar land omdat zij

vreesde voor haar veiligheid en deze van haar kinderen als gevolg van de slagen en bedreigingen die zij

ontving vanwege haar ex-echtgenoot. Deze feiten zijn van private en gemeenrechtelijke aard en

vertonen geen nexus met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève aangehaalde

gronden. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging

koestert in de zin van voornoemd artikel, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Verzoeksters bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus aan haar wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt

duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft

besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of

gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen

betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende

gemotiveerd zou zijn. Verweerder repliceert dan ook met recht dat de bestreden beslissing wel degelijk

motiveert waarom verzoekster niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

De commissaris-generaal motiveert op grond van de stukken van het dossier met recht dat verzoekster

niet aannemelijk maakt dat zij zich niet kan beroepen op de bescherming van de in Kosovo aanwezige
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autoriteiten daar (i) zij probleemloos klacht kon neerleggen bij de politie, haar ex-echtgenoot ingevolge

deze klacht werd aangehouden en diens vroegtijdige vrijlating verschillende oorzaken kan hebben (ii) zij

heeft nagelaten zich bij de politie te informeren over het eventuele verdere verloop van de procedure en

hiervoor geen afdoende verklaring gaf nu het net de taak is van de autoriteiten om op te treden tegen

inbreuken en burgers te beschermen (iii) uit de informatie in het dossier blijkt dat in Kosovo een speciale

politie-eenheid is opgericht om klachten inzake geweld tegen vrouwen te behandelen, welke in elk

politiestation aanwezig is en op elk moment van de dag klachten moet beantwoorden en onderzoeken

(iv) verzoekster daarenboven zelf aangaf dat haar schoonzus, die politieagente is, haar meedeelde dat

het een optie was verder contact op te nemen met de politie, hetgeen zij niet deed. Voorts motiveert de

commissaris-generaal terecht dat zij zich evenmin richtte tot de in Kosovo aanwezige organisaties die

zich bezighouden met vrouwenrechten noch tot één van de vluchthuizen voor vrouwen, alsmede dat zij

ook op de sociale dienst, waar zij om steun ging vragen, nooit gewag maakte van haar problemen.

Verzoeksters louter algemene en ongefundeerde bewering dat de specifieke politiediensten waarnaar

wordt verwezen de bescherming niet zonder risico verlenen is geenszins van aard om de voorgaande

motivering te ontkrachten. Verzoekster betwist de voormelde vaststellingen voor het overige niet doch

beperkt zich ertoe te stellen dat men haar niet kan verplichten zich te beroepen op de nationale

beschermingsmogelijkheden en dat het volstaat dat zij dit niet wenst. Redelijkerwijze moet echter

worden aangenomen dat zij, alvorens haar land te ontvluchten en een beroep te doen op internationale

bescherming, minstens een ernstige poging zou ondernemen teneinde zich te beroepen op de

bescherming van de in Kosovo aanwezige autoriteiten en organisaties. Conform artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet kan ernstige schade in de zin van artikel 48/4 uitgaan van of veroorzaakt worden

door niet-overheidsactoren indien kan worden aangetoond dat de staat of partijen of organisaties die de

staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen geen bescherming kunnen of willen bieden

tegen vervolging of ernstige schade. Er kan derhalve enkel sprake zijn van een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 die wordt veroorzaakt door een niet-overheidsactor, in casu

verzoeksters ex-echtgenoot, wanneer wordt aangetoond dat er tegen haar echtgenoot geen

bescherming kan worden geboden of wanneer hiertoe geen bereidheid is. Verzoekster blijft

desbetreffend in gebreke. Uit haar hoger aangehaalde verklaringen blijkt integendeel dat de lokale

autoriteiten wel degelijk haar klacht ernstig namen en optraden tegen haar echtgenoot. Verzoekster liet

echter zelf na het verdere verloop van deze procedure op te volgen en liet eveneens na de andere in

Kosovo aanwezige beschermingsmogelijkheden te benutten. Derhalve is haar houding geenszins

afdoende om het ontbreken van nationale beschermingsmogelijkheden aan te tonen en vermocht de

commissaris-generaal op basis van de hoger gedane vaststellingen op goede grond te oordelen dat

verzoekster in Kosovo beschikt over de nodige beschermingsmogelijkheden.

Bovendien motiveert de commissaris-generaal op grond van verzoeksters verklaringen met recht dat zij

niet heeft aannemelijk gemaakt dat haar ex-man een actuele dreiging vormt voor haar of haar kinderen

en dat zij zich niet elders in Kosovo zou kunnen vestigen om aan haar ex-man te ontkomen nu (i) uit

haar verklaringen blijkt dat zij nooit door hem werd bedreigd of lastiggevallen in de periodes dat zij bij

haar ouders of schoonzus verbleef (ii) geen enkele aanwijzing voorhanden is op basis waarvan kan

worden gesteld dat hij actief naar verzoekster op zoek zou zijn en zij noch bij haar ouders noch bij haar

schoonzus concrete problemen kende (iii) het feit dat haar ouders haar niet langer steunen en zij geen

inkomsten heeft problemen van socio-economische aard zijn, zij bovendien kon rekenen op de hulp en

steun van haar schoonfamilie en geen feiten heeft aangehaald waaruit blijkt dat het voor haar niet

mogelijk zou zijn alsnog eigen inkomsten te verwerven.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoekster, de overige elementen mede in het dossier

mede in acht genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.2.7. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 eenentwintig juni tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


