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nr. 64 921 van 15 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 27 mei 2011 heeft

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

3 mei 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 20 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, 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 Ashkali, geboren in Pristina en bezit u de Kosovaarse nationaliteit.

U groeide op in Kosovo Polje, en bent daar ook naar school gegaan gedurende 8 jaar. Na de oorlog in

Kosovo heeft u in de bouw gewerkt, maar na 3 à 4 jaar was er niet veel werk meer. U deed dan af en

toe klussen voor de Albanezen, maar u werd uiteindelijk niet betaald. U had wel een sociale uitkering in

Kosovo. In de zomer van 2010 werd u op straat bedreigd door 4 Albanezen met een pistool. Ze zeiden u

dat u naar Servië moest vertrekken en dat ze u niet langer wilden zien. Twee maanden na dit incident

werd u op straat aangevallen door 2 à 3 personen. Ze beledigden u en zeiden u dat u het land moest

verlaten. Kort voor Nieuwjaar tenslotte, deed zich een derde incident voor. U was op een avond samen

met uw echtgenote (O.V. 6.747.359; CGVS 11/10315B) op straat aan het wandelen, u liep voorop, toen

er een auto stopte waaruit 2 à 3 Albanezen stapten die uw vrouw probeerden te verkrachten. Op dat
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ogenblik zijn er twee voetgangers beginnen te roepen, waarop de Albanezen zijn gevlucht. Verder

verklaarde u dat u uw kinderen in Kosovo van school haalde omdat ze er geslagen en gepest werden.

Uw twee jongste dochters kampen ook met gezondheidsproblemen. Eén van hen heeft een infarkt

gehad en de andere moet nog een operatie ondergaan. Tevens kampt u zelf met

gezondheidsproblemen sinds u in België bent. U was gedurende twee weken ziek, had hoge koorts, had

een lage bloeddruk en viel flauw. In januari 2011 besloot u Kosovo te verlaten. U vertrok op illegale

wijze met een witte bestelwagen, vergezeld van uw partner en 5 minderjarige kinderen. U betaalde de

smokkelaar 5000 euro voor de reis. U kwam op 4 januari 2011 aan in België en diende er dezelfde dag

een asielaanvraag in. Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u volgende documenten voor :

uw Kosovaarse geboorteakte, uitgereikt te Pristina op 16 december 2010, de Kosovaarse geboorteakte

van uw vrouw, uitgereikt te Vushtri op 16 december 2010, de Kosovaarse geboorteaktes van uw vijf

minderjarige kinderen, uitgereikt te Kosovo Polje op 16 december 2010, een Servisch medisch attest

betreffende uw dochter (A.), en twee Servische medische attesten betreffende uw dochter (M.).

B. Motivering

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

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

Vooreerst dient te worden opgemerkt 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

Internationale 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.

Voorts dient gewezen te worden op de informatie van het Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat de

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

gewapend conflicht 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 na de missie bevestigd door een continue opvolging van de situatie

in Kosovo. Deze informatie is afkomstig van zowel vertegenwoordigers van diverse internationale

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

continue directe contacten tijdens de missie met lokale actoren is gebleken dat de algemene

veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van RAE in Kosovo en in Kosovo Polje 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 lange tijd 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.

U verklaarde dat u Kosovo verliet in januari 2011 omdat u en uw familie er meermaals het slachtoffer

werden van geweldplegingen en bedreigingen door Albanezen. Er dient echter te worden opgemerkt dat

u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u voor uw problemen met uw Albanese medeburgers geen of

onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van problemen met Albanese

medeburgers in geval van een terugkeer naar Kosovo zou kunnen doen – op de hulp van en/of

bescherming door de in Kosovo aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Vooreerst verklaarde u zelf

nooit enig probleem te hebben gekend met de Kosovaarse autoriteiten (CGVS, p. 9). Wat betreft het

eerste incident dat u aanhaalde, waarop u door 4 u onbekende Albanezen met een pistool werd

bedreigd, dient het volgende te worden opgemerkt. U deed aangifte van dit incident bij de politie,

waarop u door een aantal agenten met de wagen werd meegenomen en u gevraagd werd of u

onderweg voetgangers herkende als (een van) uw belagers (CGVS, p. 8). U herkende echter geen

enkele van hen als (een van) uw belagers, waarop de politie zei dat u hen moest komen verwittigen

indien u uw belagers opnieuw zag (CGVS, p. 8). U verklaarde hierbij uitdrukkelijk dat de politie wel haar

best heeft gedaan en heeft geprobeerd u te helpen maar dat ze niet veel konden doen omdat u de

identiteit van uw belagers niet kende (CGVS, p. 8). Wanneer u enkele maanden later opnieuw op straat

werd aangevallen door 2 à 3 personen die u beledigden en vertelden het land te verlaten, ging u dit

echter niet melden bij de politie, naar uw zeggen omdat het iets was wat dikwijls gebeurde en u het

gewoon was zoiets mee te maken (CGVS, p. 8). Ook het derde incident kort voor Nieuwjaar, waarop uw

vrouw bijna werd verkracht, heeft u niet gemeld bij de politie omdat u de identiteit van de daders niet

kende en de politie aldus weinig zou kunnen doen. Om diezelfde redenen bent u ook niet naar de
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hogere autoriteiten gegaan, zoals bijvoorbeeld EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo)

(CGVS, p. 9).

Internationale bescherming kan evenwel pas worden verkregen wanneer alle nationale

beschermingsmogelijkheden zijn uitgeput of wanneer de nationale overheden van het land van

herkomst geen afdoende bescherming kunnen verlenen. Het is overigens juist de taak van de

autoriteiten om u en uw familie indien nodig bescherming te bieden. De autoriteiten kunnen echter niet

optreden als ze niet op de hoogte gesteld worden van criminele feiten. De bescherming die door de in

Kosovo aanwezige lokale en internationale autoriteiten, in het bijzonder KP (Kosovo Police), EULEX en

KFOR (Kosovo Force), geboden wordt aan de minderheden wordt tevens als toereikend 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 en

na bovenvermelde missie met RAE-vertegenwoordigers duidelijk dat het vertrouwen van de RAE-

gemeenschap in Kosovo Polje 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. Gelet op het

geheel van voorgaande vaststellingen maakt u dan ook niet aannemelijk dat u voor problemen met uw

Albanese medeburgers geen of onvoldoende beroep kon of zou kunnen doen op de hulp van en/of

bescherming door de in Kosovo aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten.

Wat betreft de door u ingeroepen problemen van uw kinderen op school dienen volgende vaststellingen

te worden gemaakt. U zou uw twee zonen na de oorlog naar een Albanese school - u herinnert zich de

naam van de school niet meer (CGVS, p. 5) - gestuurd hebben maar ze reeds snel weer van school

gehaald hebben omdat ze er door medeleerlingen gepest en geslagen werden omwille van hun etnische

afkomst (CGVS, p. 5; CGVS 11/10315B, p. 3-5). De directeur van de school - uw voormalige leraar

aardrijkskunde - en de leraars bleven volgens uw verklaringen evenwel niet onverschillig ten aanzien

van de problemen van uw kinderen, maar blijkbaar bleven uw kinderen lastiggevallen worden, waarop u

besloot hen van school te halen (CGVS, p. 5). Dat uw kinderen op deze school gepest werden, betekent

echter niet dat uw kinderen – zoals uw echtgenote aangaf (CGVS 11/10315B, p. 5) – geen onderwijs

zouden kunnen volgen in Kosovo. Het onderwijssysteem in Kosovo staat open voor leden van de RAE-

gemeenschap, maar het valt niet te ontkennen dat in de praktijk velen onder hen laaggeschoold blijven

en de schoolbanken vaak al snel weer verlaten. Meerdere factoren werken deze situatie in de hand,

waarvan de belangrijkste zijn: armoede, een gebrekkig bewustzijn bij de ouders van het belang van

scholing. Ook hier dient evenwel vastgesteld te worden dat acties op het getouw worden gezet om de

integratie van RAE in het onderwijs te stimuleren en de situatie in de praktijk te verbeteren. Vooreerst is

ook inzake onderwijs het beleid gericht op integratie en niet op discriminatie. Zo heeft het Kosovaarse

Ministerie van Onderwijs voor de periode 2007-2017 een plan uitgewerkt voor de integratie van de RAE

in het onderwijs. Daarnaast hebben sommige paralelle scholen in Kosovo (scholen die werken met de

curricula van de Republiek Servië) de onderwerpen van Roma-taal en Roma-cultuur geïntroduceerd.

Bovendien dient er op gewezen te worden dat er in de gemeente Kosovo Polje, waar u woonde, een

multi-etnische school “Sveti Sava” is, die volledig werd heropgebouwd in 2005. Deze school wordt ’s

morgens gebruikt door Servische en Roma-leerlingen en in de namiddag door Albanese, Ashkali en

Egyptische leerlingen. Daarnaast is er in de gemeente Kosovo Polje een “leercentrum” voor 350 Ashkali

en Egyptische leerlingen. Dit wordt beheerd door de NGO’s Balkan Sunflowers en het centrum voor

samenwerking en integratie ‘Fidan Lahu’. Het project ging van start in maart 2008 en richt zich vooral op

het verlenen van hulp aan de leerlingen bij het maken van hun huiswerk. Uit uw verklaringen en die van

uw echtgenote blijkt echter dat jullie jullie kinderen enkel naar een Albanese school gestuurd hebben en

dat jullie bijvoorbeeld niet geprobeerd hebben hen in bovenvermelde multi-etnische school in te

schrijven. Meer zelfs, jullie bleken niet eens op de hoogte te zijn van het bestaan ervan (CGVS, p. 4-5;

CGVS 11/10315B, p. 4-5). U maakt dan ook niet aannemelijk dat uw kinderen geen onderwijs zouden

kunnen volgen in Kosovo.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, is in kopie als bijlage bij uw

administratief dossier gevoegd.

Wat betreft de door u ingeroepen gezondheidsproblemen van uzelf en uw twee jongste dochters, de

tweeling (M.) en (A.), dient het volgende te worden opgemerkt. Uzelf bent in België ziek geworden (u

had koorts, een lage bloeddruk en viel flauw) en uw dochters hebben een zwakke gezondheid, één van

hen heeft een infarct gehad en de andere dient een operatie te ondergaan (CGVS, p. 6). U haalde

echter op geen enkel ogenblik aan moeilijkheden te hebben ondervonden om in Kosovo toegang te

krijgen tot gezondheidszorg. Zo verklaarde u uitdrukkelijk nooit problemen te hebben gehad om naar

een Servische arts te gaan in te Kosovo Polje (CGVS, p. 2). U kon er overigens zowel bij Albanese als

Servische artsen terecht, en bij de Servische artsen moest u zelfs niet betalen voor uw medicatie

(CGVS, p. 2). Ook verklaarde u dat uw dochters een behandeling kregen voor hun ziekte in Kosovo, en
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antwoordde u bevestigend op de vraag of deze behandeling werkte (CGVS, p.6). Voorts dient er op te

worden gewezen dat de door u aangehaalde medische problemen van u en uw dochters op zich 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 van 15 december 1980, noch met de criteria inzake subsidiaire

bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet inzake subsidiaire bescherming. U dient voor de

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

staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van voornoemde wet

ven 15 december 1980.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Wat betreft de

door u neergelegde geboorteaktes van uzelf en uw familie dient te worden vastgesteld dat deze enkel

een begin van bewijs vormen betreffende de identiteit en nationaliteit van u en uw gezin, die hier niet

onmiddellijk ter discussie staan. Het medisch attest betreffende uw dochter (A.) en de twee medische

attesten betreffende uw dochter (M.) kunnen bovenstaande vaststellingen evenmin wijzigen. Ze

bewijzen hooguit dat u met uw dochters een arts consulteerde. Dit verandert echter niets aan de

vaststelling dat u op geen enkel ogenblik melding maakte van moeilijkheden om toegang te krijgen tot

gezondheidszorg.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de schending van het artikel 1 A

(2) van het Verdrag van Genève, de schending van het artikel 62 van de vreemdelingenwet evenals de

schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en een manifeste beoordelingsfout.

Verzoeker betoogt dat zijn asielaanvraag is gebaseerd op het feit dat hij in geval van een terugkeer naar

Kosovo vreest opnieuw het slachtoffer te zullen worden van discriminaties door de Albanezen. Hij stelt

dat zijn vrees wel degelijk gegrond is en dat er hiertoe in zijn hoofde wel degelijk een reëel risico bestaat

indien hij naar Kosovo wordt teruggestuurd. Verzoeker merkt op dat zijn verklaringen wel degelijk

voldoende en ernstige aanwijzingen bevatten om te besluiten dat er sprake is van vervolging in de zin

van het Vluchtelingenverdrag. Hij benadrukt dat hij in Kosovo wegens zijn afkomst door de Albanese

bevolking als minderwaardig wordt beschouwd en hierdoor onmogelijk een normaal leven kan leiden.

Verzoeker wijst erop dat hij op alle niveaus van de samenleving (sociaal, tewerkstelling, huisvesting,

gezondheidszorg, onderwijs) anders wordt bekeken en behandeld. Hij merkt op dat de commissaris-

generaal weliswaar zijn problemen heeft erkend door te stellen dat er in Kosovo inderdaad discriminatie

bestaat, doch dat het niet volstaat zijn problemen louter te erkennen zonder er de noodzakelijke

conclusies aan te koppelen, zijnde het toekennen van een zekere vorm van tijdelijke bescherming.

Verzoeker stelt dat uit de door de commissaris-generaal aangehaalde informatie blijkt dat er in Kosovo

nog steeds veel discriminatie heerst tegenover minderheidsgroepen. Hij voert aan dat zijn rechten in zijn

land van herkomst niet gevrijwaard zijn. Verzoeker verwijst inzake het risico op vervolging en het lijden

van ernstige schade, de toegang tot justitie en de veiligheidssituatie en bescherming vanwege de lokale

autoriteiten naar de “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals

from Kosovo” van UNHCR. Hij benadrukt dat de weigeringsmotieven van de commissaris-generaal niet

fundamenteel en onvoldoende zijn om hem de hoedanigheid van vluchteling te weigeren aangezien de

door de commissaris-generaal aangehaalde informatie strijdig is met de bevindingen uit het UNHCR-

rapport. Verzoeker betoogt dat de commissaris-generaal een manifeste beoordelingsfout heeft begaan

en de problemen die verzoeker ondervonden heeft in Kosovo onvoldoende heeft erkend.

Verzoeker merkt op dat zijn verklaringen voldoende en ernstige aanwijzingen bevatten dat hij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij stelt dat hij

vreest om bij een terugkeer naar zijn land het slachtoffer te zullen worden van foltering of onmenselijke

of vernederende behandeling of bestraffing. Verzoeker benadrukt dat de door hem verstrekte gegevens

wel degelijk voldoende in aantal en voldoende concreet zijn om gewag te kunnen maken van

moeilijkheden in de zin van subsidiaire bescherming.

2.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
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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. Verzoeker 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 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.

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

zelf. Zoals iedere 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 (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. 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 (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.

Daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van de door verzoeker aangehaalde problemen, dient

te worden opgemerkt dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in eerste

instantie tot de eigen autoriteiten wendt voor bescherming alvorens beroep te doen op internationale

bescherming. Internationale bescherming kan immers pas worden verleend wanneer alle redelijke

middelen tot het verkrijgen van bescherming in het land van herkomst zijn uitgeput.

Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij (i) nooit problemen heeft gekend met de Kosovaarse

autoriteiten; (ii) van het incident dat zich voordeed in de zomer van 2010 aangifte heeft gedaan bij de

politie en dat de politie heeft geprobeerd hem te helpen maar niet veel kon doen vermits hij de identiteit

van zijn belagers niet kende; (iii) het incident dat zich voordeed twee maanden na het eerste incident en

het incident kort voor Nieuwjaar evenwel niet heeft gemeld bij de politie noch bij de hogere autoriteiten.

Voorts blijkt uit de landeninformatie dat in diverse regio’s van Kosovo reeds geruime tijd geen

belangrijke etnisch geïnspireerde incidenten of veiligheidsincidenten waarbij Roma, Ashkali of

Egyptenaren (hierna: RAE) betrokken waren, gemeld werden en dat de RAE-gemeenschap in geval van

moeilijkheden zonder problemen klacht kan neerleggen bij de politie. De ‘European Union Rule of Law

Mission’ (Eulex) en de ‘Kosovo Police’ (KP) garanderen immers voor alle etnische groepen, met inbegrip

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

vervolging. Het vertrouwen van de RAE-gemeenschap in de KP is bovendien goed en de verschillende

gemeenschappen zijn tevreden met het werk van de KP en de ‘Kosovo Force’ (KFOR) (administratief

dossier, stuk 23). Verzoekers verwijzing naar rapporten met betrekking tot de toegang tot justitie, de

veiligheidssituatie en bescherming vanwege de lokale autoriteiten, is dan ook niet dienstig ter

weerlegging.

De commissaris-generaal heeft terecht vastgesteld dat de autoriteiten niet kunnen optreden als ze niet

op de hoogte gesteld worden van criminele feiten.

Waar verzoeker verwijst naar de algemene bevindingen van de “Eligibility Guidelines for Assessing the

International Protection Needs of Individuals from Kosovo” van UNHCR en stelt dat de door de

commissaris-generaal aangehaalde informatie strijdig is met de informatie uit het UNHCR-rapport, dient

te worden opgemerkt dat in het UNHCR-rapport wordt gesteld dat alle aanvragen van asielzoekers uit

Kosovo, inclusief die van de RAE-gemeenschap, op basis van hun individuele intrinsieke merites

moeten worden beoordeeld. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto aan te tonen doch

blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Voor het overige beperkt verzoeker zich tot het volharden in zijn verklaringen en tot het tegenspreken

van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal. Dergelijk verweer is niet dienstig ter weerlegging

van de motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing.
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De commissaris-generaal heeft op basis van deze vaststellingen op goede grond geoordeeld dat

verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij voor zijn problemen met zijn Albanese medeburgers

geen of onvoldoende beroep kan doen op de beschermingsmogelijkheden van de in Kosovo aanwezige

lokale en/of hogere autoriteiten.

Verzoeker voert geen concrete argumentatie betreffende de motiveringen in de bestreden beslissing dat

(i) het niet aannemelijk is dat zijn kinderen geen onderwijs kunnen volgen in Kosovo vermits de directeur

en de leraars van de school niet onverschillig zijn gebleven ten aanzien van de etnisch geïnspireerde

problemen van zijn kinderen en de Kosovaarse overheid overigens maatregelen heeft genomen om de

integratie van de RAE-gemeenschap in het onderwijs te stimuleren; (ii) hij niet aannemelijk heeft

gemaakt dat hij wat betreft de gezondheidsproblemen van zichzelf en zijn dochters moeilijkheden heeft

ondervonden om in Kosovo toegang te krijgen tot de gezondheidszorg; (iii) de voornoemde medische

problemen van hemzelf en zijn dochters geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1 A (2)

van het Vluchtelingenverdrag en dat voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag op

basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient gericht te worden aan de staatssecretaris van Asiel

en Migratie of zijn gemachtigde; (iv) de door hem neergelegde documenten niet tot een ander oordeel

kunnen leiden. Deze motiveringen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, daar

zij door verzoeker niet dienstig worden weerlegd, onverminderd overeind.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.1. Verzoeker vraagt in subsidiaire orde de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas (zie sub 2.2.2.) en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.4. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel

kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke

wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.5. Daar waar verzoeker op algemene wijze alludeert op een gebrek aan zorgvuldig onderzoek dient te

worden opgemerkt dat hij niet in concreto uitwerkt waar en op welke wijze de commissaris-generaal het

zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben geschonden. Dit beginsel 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 administratief dossier, meer bepaald het verslag van de DVZ en de

vragenlijst en het gehoorverslag van het CGVS. Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal

heeft zijn asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

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

geschonden.

2.6. Het enig middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 vijftien 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


