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nr. X van 13 juli 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 18 mei 2011 heeft

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

15 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 10 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat K.

VERSTREPEN en van attaché H. JONCKHEERE, 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, afkomstig uit Terrnave (gemeente

Podujevo), Kosovo. U bent Kosovaars staatsburger. Tijdens de oorlog in Kosovo zou u ziek geworden

zijn. In 2000 zou u voor uw gezondheidsproblemen te rade zijn gegaan bij verschillende artsen in

Pristina. Zij constateerden dat uw beide nieren slecht functioneerden. Vanaf dan ging u drie keer per

week naar het Universitair Ziekenhuis in Pristina voor nierdialyse. Dat hielp u redelijk goed, totdat u in

2004 meer gezondheidsproblemen zou hebben gekregen. Daarop zou u in Ankara in Turkije een

niertransplantatie hebben ondergaan. Hierna ging het twee tot tweeënhalf jaar goed. U was niet meer in

dialyse. Elke paar maanden ging u terug naar Turkije om medicijnen te kopen en om op controle te

gaan. In 2007 zou u opnieuw zwaar ziek geworden zijn. U moest dringend naar het ziekenhuis. U bent

naar het ziekenhuis in Pristina gegaan, waar men de getransplanteerde nier verwijderd zou hebben. U
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verbleef een maand in het ziekenhuis. Meteen na de operatie startte u opnieuw met de dialyse. U zou

zich echter steeds erg moe gevoeld hebben. De dokter zou een hoge bloeddruk bij u geconstateerd

hebben. Om dat te verbeteren moest u medicijnen innemen. U zou ze zelf moeten zoeken en betalen. U

verklaart niet tevreden te zijn met de behandeling van uw ziekte in Kosovo, om de volgende redenen: de

elektriciteit zou soms uitvallen tijdens de dialyse, waardoor deze stopgezet wordt, de medicijnen die u

nodig heeft zijn duur en vaak vervallen, u zou hepatitis c hebben opgelopen tijdens uw behandeling, en

het is voor uw familie moeilijk om de medische kosten te dragen.

U bent op 16 november 2010 uit Kosovo naar België vertrokken. U bent aangekomen op 18

november 2010. Dezelfde dag nog vroeg u asiel aan. U legt de volgende documenten neer: uw

Kosovaarse identiteitskaart, afgegeven op 3 februari 2009, uw geboorteakte, afgegeven op 5 januari

2011, uw huwelijksakte, afgegeven op 5 januari 2011, een zelfgeschreven verklaring van vier pagina’s,

een medisch attest van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), afgegeven op 5 januari 2011,

een opnameverklaring en een hospitalisatieverslag van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen,

beide afgegeven op 19 november 2010, vier attesten van het Universitair Ziekenhuis van Prishtina,

en verschillende documenten van het Universitair Ziekenhuis van Ankara. Uw zoon (E.H.)

(O.V. 6.724.225) legde zijn identiteitskaart voor, afgegeven op 10 oktober 2008, zijn geboorteakte,

afgegeven op 15 oktober 2010 en een handgeschreven verklaring van 3 bladzijden.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in

het administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees

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

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u uitsluitend medische motieven aanhaalt als reden om in

België asiel aan te vragen. U verklaart geen andere redenen te hebben om Kosovo te hebben verlaten

(CGVS, p. 6). U had noch problemen met burgers noch met de autoriteiten (CGVS, p. 3). De door u

ingeroepen medische problemen, die u staafde met attesten, houden echter geen verband 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 inzake subsidiaire bescherming. U dient

voor een beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten

aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Bovendien heeft u niet aangetoond in Kosovo (omwille van één van de redenen zoals voorzien in

de Conventie van Genève) geen afdoende behandeling voor de door u aangehaalde problematiek

te kunnen krijgen. U kon in Kosovo immers sinds 2000 bij verschillende dokters terecht voor

raadpleging. Toen uw diagnose gesteld werd, kon u onmiddellijk terecht in het Universitair Ziekenhuis in

Pristina voor uw behandeling, de nierdialyse (CGVS, p. 4). Hoewel u voor een niertransplantatie en de

bijbehorende nazorg niet in Kosovo terecht kon, kon u later zonder problemen opnieuw in nierdialyse. U

verklaarde zelf dat u geholpen was met deze behandeling (CGVS p. 5). U vermeldde wel dat u vaak

moe was. Toen u dit tegen uw arts zei, constateerde hij een hoge bloeddruk, waarvoor hij u medicatie

aanraadde. U verklaart zelf deze medicatie gekocht te hebben (CGVS, p. 5). Wanneer u gevraagd wordt

waarom u – als u geholpen werd door de dialyse en medicijnen kon bekomen voor uw bloeddruk – uw

behandeling niet in Kosovo kon voortzetten, verwijst u naar het feit dat uw man, uw kinderen en uzelf

geen werk hadden in Kosovo (CGVS, p. 6). Eerder haalde u al aan dat uw man al zijn bezit had moeten

verkopen en dat u afhankelijk was van hulp van verwanten, waaronder uw schoonzus in Duitsland, om

uw behandeling te kunnen betalen (CGVS, p. 5). Dit zijn echter problemen van louter economische

aard. Er kan geen verband gelegd worden tussen uw economische problemen en het

vluchtelingenstatuut. Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat uw economische situatie aanleiding gaf tot

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Verder stelde u dat uw

dokter in Kosovo u niet naar België heeft doorverwezen voor de behandeling van uw kwaal (CGVS, p.

6). U verklaarde zelf gekozen te hebben om naar het buitenland te trekken voor uw behandeling.

De documenten die u hebt neergelegd in het kader van uw asielaanvraag kunnen

bovenstaande beslissing niet wijzigen. Uw Kosovaarse identiteitskaart, uw geboorteakte en uw

huwelijksakte bevestigen enkel uw identiteit, nationaliteit en burgerlijke staat, die niet in vraag worden

gesteld. De medische attesten van de ziekenhuizen in Pristina, Ankara en Antwerpen staven

uw gezondheidsproblemen, die evenmin in twijfel worden getrokken. De handgeschreven tekst die

u neerlegt, is enkel uw eigen verklaring, die strookt met wat u tijdens het gehoor verteld heeft. Ook

dit wordt niet in twijfel getrokken. Deze attesten werpen echter geen ander licht op de bevinding dat

uw medische problemen geen verband houden met de criteria zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie noch met de bepalingen in de definitie van subsidiaire bescherming.

Ook inzake de asielaanvraag van uw zoon, (E.H.) (O.V. 6.724.225) heb ik besloten tot een beslissing

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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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 beroept zich in een enig middel op een schending van de artikelen 48/2 tot en met

48/5;, 52, §2;, 57/6, 2de lid en 62 van de wWet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (verder:

vreemdelingenwet), van artikel 77 van de wWet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15

december 1980, van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen, de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als

beginselen van behoorlijk bestuur en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Verzoekster begrijpt niet waarom het Commissariaat-generaal niet erkent dat zij een reëel risico loopt op

ernstige schade meer bepaald foltering of onmenselijke of vernederende behandeling in haar land van

herkomst. Verzoekster ziet evenmin in waarom het Commissariaat-generaal beweert dat zij niet

voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er in Kosovo geen afdoende behandeling voor haar aandoening

aanwezig en beschikbaar is. Verzoekster begrijpt evenmin waarom haar vrees voor ernstige schade bij

terugkeer gezien wordt als een louter economisch probleem. Verzoekster stelt dat zij bij terugkeer naar

Kosovo zal worden blootgesteld aan een behandeling die een schending uitmaakt van artikel 3 EVRM

en. haar situatie zeer overtuigend in aanmerking komt voor de subsidiaire bescherming. Verzoekster

vraagt haar dan ook te erkennen als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie of minstens

haar de subsidiaire bescherming toe te kennen.

2.2.1. De aangevoerde schending van artikel 52, § 2 van de vreemdelingenwet is in onderhavige

asielprocedure niet aan de orde. De bestreden beslissing werd niet werd genomen op basis van artikel

52 van de vreemdelingenwet doch vindt haar juridische grondslag in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Dit onderdeel van het middel mist juridische grondslag en kan in onderhavige

procedure niet nuttig worden aangevoerd.

2.2.2. Verzoekster omschrijft niet op welke wijze de bestreden beslissing een schending vormt van

artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 zodat dit

middelonderdeel niet ontvankelijk is.

2.2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde

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

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het

genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het

door verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt dat verzoekster zowel de feitelijke als de juridische

overwegingen kent zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt,

is bereikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade volstaat op zich

niet om te kunnen besluiten dat deze vrees of risico reëel is. Deze vrees of risico dient immers ook

steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoekster dient in dit verband de

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

Verzoekster slaagt er niet in om een vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

Uit verzoeksters verklaringen blijkt immers duidelijk dat verzoekster uitsluitend medische motieven

aanhaalt als reden om in België asiel aan te vragen. Verzoekster verklaarde geen andere redenen te

hebben om Kosovo te verlaten, noch had zij problemen met burgers of autoriteiten (gehoorverslag

Commissariaat-generaal, p. 3 en 6). Verzoekster bevestigde ter terechtzitting dat zij omwille van

gezondheidsproblemen een asielaanvraag indiende. De commissaris-generaal stelde terecht dat de

medische problemen van verzoekster geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2)
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van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Verzoekster

dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure.

Bovendien toonde verzoekster niet aan in Kosovo omwille van één van de criteria zoals voorzien in de

het Verdrag van Genève geen afdoende behandeling voor de door haar aangehaalde problematiek te

kunnen krijgen. Verzoekster kon in Kosovo immers sinds 2000 bij verschillende dokters terecht voor

raadpleging. Toen haar diagnose gesteld werd, kon zij onmiddellijk terecht in het Universitair Ziekenhuis

in Pristina. Hoewel zij voor een niertransplantatie en de bijbehorende nazorg niet in Kosovo terecht kon,

kon zij later zonder problemen opnieuw in nierdialyse. Verzoekster verklaarde zelf dat zij geholpen was

met deze behandeling (gehoorverslag Commissariaat-generaal, p. 5). De door verzoekster aangehaalde

redenen waarom zij haar behandeling niet in Kosovo kon voortzetten - het feit dat haar man, haar

kinderen en zijzelf geen werk hadden, dat haar man reeds voorheen al zijn bezit had moeten verkopen

en dat zij afhankelijk was van hulp van verwanten om haar behandeling te kunnen betalen - louter van

economische aard zijn en als dusdanig niet onder het Vluchtelingenverdrag vallen.

Voorgaande vaststellingen in de bestreden beslissing, die steun vinden in het administratief dossier,

worden door verzoekster geheel onverlet gelaten in het verzoekschrift. Verzoekster brengt geen

afdoende argumenten aan die hier alsnog een ander licht op werpen, doch beperkt zich tot het niet

begrijpen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal. Als dusdanig

wordt er echter geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing.

Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december

1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster 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).

Voor zover verzoekster haar vraag naar de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus steunt op

haar medische toestand merkt verweerder terecht op dat, overeenkomstig artikel 48/4, § 1 van de

vreemdelingenwet, de kwestieuze status niet kan worden toegekend aan de asielzoeker die een

machtiging tot verblijf kan aanvragen omdat hij lijdt aan een ziekte in de zin van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet.

2.2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratieve dossier en dat verzoekster de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te

zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag

van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. Een

schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. Deze

motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

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.

Gewijzigde veldcode
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juli tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


