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nr. 71 800 van 13 december 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op

20 september 2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 19 augustus 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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 27 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. NOTENBAERT, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt

voor de verzoekende partijen, en van attaché M. HUYGHE, 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 (Z.S.), verzoeker, als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Roma van origine te zijn, afkomstig uit het dorp Batenica (Belgrado, Servië) en u verklaart de

Servische nationaliteit te bezitten. U verklaart dat u nadat u 14 jaar met uw ouders in Duitsland woonde

in 2004 gerepatrieerd werd naar Servië en dat u reeds een week na uw aankomst bedreigd werd door

Servische jongeren omdat u een T-shirt droeg van de voetbalploeg Crvena Zvezda. Zij zouden zich met

50 jongeren op de markt voor uw huis verzameld hebben en droegen messen op zak. U zou regelmatig

te maken hebben gekregen met pesterijen en woordwisselingen met Servische jongeren. U verklaart dat

er op een nacht, eind 2008 of begin 2009, 10 à 15 Servische jongeren aan uw deur stonden en van u

eisten dat u hen elke maand 100 euro zou moeten betalen in ruil voor bescherming tegen deze

pesterijen. U stemde toe om verdere problemen te vermijden, maar zou dit bedrag nooit aan hen
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betaald hebben. U verklaart dat u een maand later door een auto op straat werd aangereden. Enkele

dagen nadat u ontslagen was uit het ziekenhuis zou u te weten zijn gekomen dat het diezelfde Serviërs

waren die het geld van u eisten, diegenen waren die u hadden aangereden. Enkele maanden later zou

uw toen zesjarige broer zijn aangereden door diezelfde Serviërs en na dit alles zouden enkele Serviërs

uw vrouw, (Z.M.) (OV 6.784.340), op straat hebben beledigd en ermee gedreigd hebben u te

vermoorden. Zij zou nadien helemaal in shock geweest zijn. U besliste vervolgens om samen met uw

echtgenote een appartement te huren in Zemun, waar u nog drie maanden verbleef. U verklaart dat u

nadien niet meer over de nodige financiële middelen beschikte om de huur verder te betalen en

verhuisde vervolgens met uw zwangere vrouw terug naar uw ouders in Batenica. Een maand nadat uw

vrouw was bevallen zou u opnieuw Serviërs zijn tegengekomen op straat toen u met uw vrouw op weg

was naar de dokter. Zij zouden u geslagen hebben en u zou toen het mandje waarin uw dochtertje lag

op de grond hebben laten vallen. Twee à drie dagen later zouden deze Servische jongeren opnieuw

naar uw huis zijn gekomen. Zij zouden u en uw vader met een fles en een baseballknuppel geslagen

hebben. Nadat zij de verwondingen zagen die zij hadden toegebracht, zijn ze op de vlucht geslagen. Na

dit incident besloot u samen met uw familie het land te verlaten. U vluchtte met uw vader, moeder,

broers en zus naar uw grootmoeder in Duitsland en zette uw vrouw af bij haar moeder, die tevens in

Batenica woont. U verbleef gedurende drie maanden in Duitsland, maar keerde nadien terug naar

Servië om terug bij uw vrouw te zijn. U zou nadien nog enkele maanden bij uw schoonmoeder in Zemun

hebben gelogeerd en officieel met uw echtgenote zijn getrouwd. Nadat uw huwelijk in orde was gebracht

besloot u het land opnieuw te verlaten. U stelt per auto samen met een vriend en uw echtgenote op 25

februari 2011 vertrokken te zijn richting Duitsland, waar u nog twee weken verbleef om nadien naar

België verder te reizen, waar u op 18 maart 2011 uw asielaanvraag indiende.

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

identiteitskaart, uitgereikt op 25.02.2010 te Belgrado, uw paspoort, uitgereikt op 25.02.2010 te Belgrado,

de geboorteakte van uw vader, uitgereikt op 22.02.2006 te Nis, het nationaliteitsbewijs van uw vader,

uitgereikt op 27.08.2009 te Nis, de huwelijksakte van uw ouders, uitgereikt op 21.01.1992 te Lipjan, de

identiteitskaart van uw vader, uitgereikt op 4.02.1984 te Belgrado, twee medische attesten van uw broer,

uitgereikt op 2.03.2009 en op 15.05.2009 te Belgrado, zes medische attesten van u, waarvan 4

uitgereikt op 19.12.2008 te Zemun, 1 op 23.12.2008 te Zemun en een laatste op 1.06.2011 te Trooz

(België).

B. Motivering

Er dient vastgesteld te worden dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt Servië verlaten te hebben

en/of er niet naar terug te kunnen keren uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient er gewezen te worden op een ernstige tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en die

van uw echtgenote. Hoewel u beweert dat u de enige was die de Servische jongeren ’s nachts aan uw

deur had gezien toen zij 100 euro per maand zouden hebben geëist (gehoorverslag CGVS, p.10, 14),

verklaart uw echtgenote dat zij hen ook gezien had (gehoorverslag CGVS echtgenote, p.7). U verklaart

dat u pas de volgende dag over het nachtelijke incident vertelde aan uw familie (gehoorverslag CGVS,

p.14). Uw echtgenote daarentegen verklaart dat meerdere familieleden naar de deur kwamen toen zij ’s

nachts het lawaai hoorden (gehoorverslag CGVS echtgenote, p.7). De geloofwaardigheid van dit door u

aangehaalde feit kan dan ook sterk in twijfel worden getrokken en wordt nog verder ondermijnd door het

feit dat u enkel één naam kan geven over één van de jongeren die u zouden hebben lastiggevallen

(gehoorverslag CGVS p.17). Gezien het feit dat deze praktijken gedurende meer dan twee jaar zouden

hebben geduurd, kan er verwacht worden dat u meer informatie hierover zou kunnen verschaffen. U

kunt ook geen enkel document over deze omkooppraktijken verschaffen. U legt hierover geen enkel

begin van bewijs neer (bijvoorbeeld een klacht bij de politie) Aangaande dit feit kan ook nog worden

opgemerkt te worden dat het op zijn minst bevreemdend is dat u zonder enige aanleiding meer dan vier

jaar na uw terugkeer uit Duitsland zou zijn lastiggevallen. U verklaart daarenboven dat niet enkel u,

maar ook andere Roma’s dezelfde problemen kenden (gehoorverslag CGVS p.15).

Betreffende het ongeval waarvan u het slachtoffer was, dient er te worden opgemerkt dat u geen enkel

document kunt voorleggen dat aantoont dat wie verantwoordelijk zou zijn voor dit ongeval en dat het

met opzet werd veroorzaakt. U verklaart evenwel dat zij dit zelf tegen u zouden hebben verteld omdat zij

nog steeds dat geld van u verwachtten (gehoorverslag CGVS, p.17). Gezien hierboven reeds duidelijk

werd aangetoond dat aan het afpersingsverhaal weinig geloof kan worden gehecht, is deze verklaring

weinig plausibel.

Aangaande de aanrijding van uw broer, dient opgemerkt te worden dat het niet geloofwaardig is dat de

politie de namen noteerde van de daders – die volgens u eveneens de Serviërs zijn die geld eisen –,

maar dat de politie hier verder niets mee zou hebben ondernomen (gehoorverslag CGVS, p.11, 18). Het

feit dat uw familie moet instaan voor de schade die de auto bij het accident opliep (gehoorverslag
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CGVS, p.18), is hierbij toch wel uiterst merkwaardig. Het gerechtelijke systeem in Servië mag dan nog

enkele gebreken hebben, maar indien dergelijke schade wordt aangebracht aan een zwakke

weggebruiker, namelijk uw broer, kan er van uit worden gegaan dat uw broer diegene is die een

schadevergoeding krijgt en niet omgekeerd. De advocaat die uw familie had aangenomen, zou dit ook

moeten weten en hier tegenin kunnen gaan. In dit verband verklaart u dat de vader van één van de

Serviërs bij de politie werkt en dat de politie u daarom niet wilde helpen, al dient hier te worden

opgemerkt dat deze verklaringen louter gebaseerd zijn op uw persoonlijke vermoedens en geruchten die

u via via hoorde (gehoorverslag CGVS, p.18). Aan deze verklaringen kan dan ook weinig geloof gehecht

worden. Ten slotte dient hier worden opgemerkt dat u er niet bij was tijdens de aanrijding van uw broer

(gehoorverslag CGVS, p.18) en dat u op geen enkele manier kunt aantonen dat diezelfde Serviërs, die

van u geld zouden eisen, voor de aanrijding van uw broer verantwoordelijk zijn.

Verder hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u voor uw problemen met deze groep Serviërs geen of

onvoldoende beroep kan/kon doen op de hulp van en/of de bescherming door de in Servië aanwezige

lokale en/of hogere autoriteiten. Het feit dat de politie verklaarde niets te kunnen doen zo lang er niets

gebeurt, toont niet aan dat de politie niet bereidwillig was om u te helpen (gehoorverslag CGVS, p.16).

Wat betreft de problemen die u drie à vier jaar geleden had met de politie, dient er worden opgemerkt

dat nergens uit blijkt dat de politie u niet zou willen helpen ten gevolge van deze problemen in het

verleden (gehoorverslag CGVS, p.25). Toen u na de bevalling van uw echtgenote opnieuw bedreigd

werd op straat, hebt u bovendien nagelaten klacht in te dienen bij de politie (gehoorverslag CGVS, p.20,

21). Indien de politie niet op de hoogte wordt gebracht over problemen, kunnen zij dan ook moeilijk

optreden. Toen de Serviërs enkele dagen na deze laatste ontmoeting bij u binnenvielen, heeft de politie

immers wel uw klacht genoteerd (gehoorverslag CGVS, p.22). U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt

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

terugkeer naar Servië voor u sprake zou zijn van een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat personen die

zich schuldig maken aan geweld tegen Roma wel degelijk vervolgd worden door de Servische justitie.

De Servische autoriteiten en de Servische politie garanderen voor alle etnische groepen, met inbegrip

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

vervolging.

Uit de informatie van het CGVS blijkt voorts dat er binnen de Servische politie weliswaar nog steeds een

aantal (belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Servische politie anno 2011 beter

functioneert. Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de politie beter functioneert,

is ondermeer het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die grote organisatorische

veranderingen van de politiediensten met zich meebracht. De wet betekende een verbetering van de

vroegere wetgeving met betrekking tot het respect voor het individu en de politie werd er onder andere

toe verplicht nationale en internationale richtlijnen na te leven. Tevens werden positieve stappen

ondernomen om tot een gespecialiseerdere en modernere politiemacht te komen. Voorts werd een

besluit betreffende de ethische richtlijnen voor de politiediensten goedgekeurd dat nu verplicht deel

uitmaakt van de politieopleiding. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zondermeer

gedoogd. Dit blijkt eveneens uit het feit dat in 2006 de “Sector for Internal Control of the Police”

opgericht werd binnen de politiediensten. Dit interne controleorgaan behandelt klachten die met het

optreden van de politie te maken hebben. Bij de uitvoering van de hierboven geciteerde wetten en

besluiten wordt de Servische overheid bijgestaan door de “OVSE (Organisatie voor Veiligheid en

Samenwerking in Europa) Missie in Servië”. Onder impuls van de OVSE wordt een verhoogde aandacht

besteed aan de trainingen van de politieofficieren, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de

zogenaamde community policing, de public relations en communicatie. De bedoeling is het vertrouwen

van de burgers in het Servisch politioneel systeem te verhogen. Zo wordt de oprichting van fora

gestimuleerd waarin burgers, politie, de burgermaatschappij (civil society) en gemeentestructuren

samengebracht worden met de bedoeling zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Door het

geheel van de hierboven vermelde maatregelen kon de Servische politie betere resultaten – ondermeer

in de strijd tegen de georganiseerde misdaad – voorleggen.

Wat betreft uw daadwerkelijke vrees ten opzichte van deze groep Serviërs dient er worden opgemerkt

dat het merkwaardig is dat u met uw hele familie – met uitzondering van uw echtgenote – naar uw

grootmoeder in Duitsland vlucht, maar dat u toch terugkeert naar Servië met de hele familie. Van

iemand die een gegronde vrees koestert ten opzichte van (mensen in) zijn land van herkomst, kan er

worden verwacht dat, wanneer hij of zij de mogelijkheid heeft het land te ontvluchten, niet terugkeert. In

die zin dient hier de vraag gesteld te worden of u wel degelijk naar Duitsland vluchtte om uw problemen

te ontlopen of dat het niet gewoon een familiebezoek was. Uw hele familie keerde immers terug en dus

niet alleen u om uw echtgenote op te halen om te vluchten naar het buitenland.
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Het feit dat zowel u als uw familie geen problemen meer kenden in Servië na uw terugkeer uit Duitsland

(gehoorverslag CGVS, p.23) en uw familie momenteel nog steeds probleemloos in Servië zou verblijven

(gehoorverslag CGVS, p.25), wijst er bovendien op dat de situatie niet dermate ernstig is dat zij kan

worden gecatalogeerd als vervolging in de zin van de Conventie van Genève of in volgens de definitie

van subsidiaire bescherming. Toen u de laatste 2 à 3 maanden bij uw schoonmoeder in een Roma-buurt

in Batenica woonde, zou u immers geen problemen hebben gehad (gehoorverslag CGVS, p.12, 22).

Tijdens uw verblijf in Duitsland, zou uw echtgenote verder geen problemen hebben gekend in Servië

(gehoorverslag CGVS, p.12). Het wonen in een Roma-buurt zou voor u dan ook een geschikt

woonalternatief kunnen bieden als u zich niet langer in een omgeving die voornamelijk door Serviërs

bewoond wordt, wilt vestigen. U zou verder tijdens uw verblijf in Zemun eenmalig lastiggevallen zijn door

een Servische dronkaard, wat geenszins wijst op enige vorm van vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Het feit dat u na 3 maanden de huur niet meer kon betalen en noodgedwongen

naar huis terug moest keren (gehoorverslag CGVS, p.11, 20), is een louter economisch motief en

ressorteert evenmin onder de Vluchtelingenconventie. Hetzelfde geldt voor het feit dat u verklaart te zijn

gevlucht voor onder andere de armoede in Servië (gehoorverslag CGVS, p.23). Uit niets blijkt dat u zich

niet elders in Servië zou kunnen vestigen om de door u aangehaalde problemen te ontwijken.

De informatie waarop het CGVS zich baseert voor de motivering van deze beslissing werd als bijlage bij

het administratieve dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande bevindingen. Uw

identiteitskaart en paspoort bevestigen enkel uw identiteit en nationaliteit die hier geenszins ter

discussie staat. De medische attesten van u en uw broer tonen aan dat jullie beiden medische

problemen hebben (gekend), wat hier evenmin in twijfel wordt getrokken. De identiteitsdocumenten van

uw vader hebben geen aanvullende bewijswaarde voor uw relaas.

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 uw echtgenote

zwanger is.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van (Z.M.), verzoekster, als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een etnische Roma-vrouw te zjin, afkomstig uit Batenica (Belgrado, Servië) en u verklaart de

Servische nationaliteit te bezitten. U verklaart dat u op 17-18-jarige leeftijd samen met uw ouders uit

Duitsland terug naar Servië gerepatrieerd werd en dat u na aankomst in Servië voor het eerst in

aanraking kwam met discriminatie en pesterijen omwille van uw etnie. Nadat u uw echtgenoot, (Z.S.)

(OV 6.781.340), leerde kennen, en bij hem in huis woonde, zouden er op een nacht 10 à 15 Servische

jongeren zijn binnengevallen. U verklaart dat zij eisten dat uw man hen maandelijks 100 euro zou

betalen en dat uw man hiermee instemde. Nadien werd uw man door diezelfde Serviërs aangereden op

straat. Nog een maand later zou uw schoonbroer eveneens zijn aangereden door deze Serviërs. U

verklaart dat u zelf ook bedreigd werd door deze Serviërs toen u op straat liep en dat ze ermee dreigden

uw man te vermoorden. Na dit incident zouden u en uw man naar een appartement in Zemun verhuisd

zijn, waar u nog drie maanden verbleef. Omdat u de huur niet langer kon betalen, zouden jullie terug

naar uw schoonouders in Batenica verhuisd zijn. U verklaart dat u een maand na uw bevalling opnieuw

de Serviërs tegen het lijf liep toen u met uw man en dochtertje op weg was naar de dokter. Toen zij

uithaalden naar uw man, zou hij uw dochtertje, dat in een mand lag, hebben laten vallen, waardoor u in

paniek schoot. De Serviërs zouden dan ook gevlucht zijn, toen omstanders toesnelden. Een korte tijd

later zouden de Serviërs opnieuw naar het huis van uw echtgenoot gekomen zijn en uw echtgenoot en

schoonvader geslagen hebben. Na deze gebeurtenis, besloten uw echtgenoot en zijn familie naar

Duitsland te vluchten. U zou bij uw moeder in Servië zijn achtergebleven omdat u niet over een paspoort

beschikte. Na drie maanden zou uw echtgenoot zijn teruggekeerd naar Servië om met u officieel te

trouwen om nadien te vluchten naar België. U stelt vier maanden geleden met de auto vertrokken te zijn

uit Servië richting Duitsland, waar u nog een tijdje verbleef, om nadien naar België door te reizen, waar

u op 18 maart 2011 aankwam en dezelfde dag nog asiel vroeg.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag, legde u de volgende documenten neer: uw Servische

identiteitskaart, uitgereikt op 08.02.2011 te Belgrado, uw Servisch paspoort, uitgereikt op 08.02.2011 te

Belgrado en het paspoort van uw dochter, uitgereikt op 16.12.2010 te Belgrado en het

gezondheidsboekje van uw dochter.

B. Motivering
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Er dient vastgesteld te worden dat u onvoldoende elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat u

Servië verlaten heeft en/of er niet naar terug kunt keren uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Conventie van Genève of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven als die

door uw echtgenoot, (Z.S.), werden aangebracht. Gezien inzake zijn asielaanvraag een beslissing van

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen

werd, dient voor u eenzelfde beslissing te worden genomen. De beslissing van uw echtgenoot luidt als

volgt:

Er dient vastgesteld te worden dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt Servië verlaten te hebben

en/of er niet naar terug te kunnen keren uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient er gewezen te worden op een ernstige tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en die

van uw echtgenote. Hoewel u beweert dat u de enige was die de Servische jongeren ’s nachts aan uw

deur had gezien toen zij 100 euro per maand zouden hebben geëist (gehoorverslag CGVS, p.10, 14),

verklaart uw echtgenote dat zij hen ook gezien had (gehoorverslag CGVS echtgenote, p.7). U verklaart

dat u pas de volgende dag over het nachtelijke incident vertelde aan uw familie (gehoorverslag CGVS,

p.14). Uw echtgenote daarentegen verklaart dat meerdere familieleden naar de deur kwamen toen zij ’s

nachts het lawaai hoorden (gehoorverslag CGVS echtgenote, p.7). De geloofwaardigheid van dit door u

aangehaalde feit kan dan ook sterk in twijfel worden getrokken en wordt nog verder ondermijnd door het

feit dat u enkel één naam kan geven over één van de jongeren die u zouden hebben lastiggevallen

(gehoorverslag CGVS p.17). Gezien het feit dat deze praktijken gedurende meer dan twee jaar zouden

hebben geduurd, kan er verwacht worden dat u meer informatie hierover zou kunnen verschaffen. U

kunt ook geen enkel document over deze omkooppraktijken verschaffen. U legt hierover geen enkel

begin van bewijs neer (bijvoorbeeld een klacht bij de politie) Aangaande dit feit kan ook nog worden

opgemerkt te worden dat het op zijn minst bevreemdend is dat u zonder enige aanleiding meer dan vier

jaar na uw terugkeer uit Duitsland zou zijn lastiggevallen. U verklaart daarenboven dat niet enkel u,

maar ook andere Roma’s dezelfde problemen kenden (gehoorverslag CGVS p.15).

Betreffende het ongeval waarvan u het slachtoffer was, dient er te worden opgemerkt dat u geen enkel

document kunt voorleggen dat aantoont dat wie verantwoordelijk zou zijn voor dit ongeval en dat het

met opzet werd veroorzaakt. U verklaart evenwel dat zij dit zelf tegen u zouden hebben verteld omdat zij

nog steeds dat geld van u verwachtten (gehoorverslag CGVS, p.17). Gezien hierboven reeds duidelijk

werd aangetoond dat aan het afpersingsverhaal weinig geloof kan worden gehecht, is deze verklaring

weinig plausibel.

Aangaande de aanrijding van uw broer, dient opgemerkt te worden dat het niet geloofwaardig is dat de

politie de namen noteerde van de daders – die volgens u eveneens de Serviërs zijn die geld eisen –,

maar dat de politie hier verder niets mee zou hebben ondernomen (gehoorverslag CGVS, p.11, 18). Het

feit dat uw familie moet instaan voor de schade die de auto bij het accident opliep (gehoorverslag

CGVS, p.18), is hierbij toch wel uiterst merkwaardig. Het gerechtelijke systeem in Servië mag dan nog

enkele gebreken hebben, maar indien dergelijke schade wordt aangebracht aan een zwakke

weggebruiker, namelijk uw broer, kan er van uit worden gegaan dat uw broer diegene is die een

schadevergoeding krijgt en niet omgekeerd. De advocaat die uw familie had aangenomen, zou dit ook

moeten weten en hier tegenin kunnen gaan. In dit verband verklaart u dat de vader van één van de

Serviërs bij de politie werkt en dat de politie u daarom niet wilde helpen, al dient hier te worden

opgemerkt dat deze verklaringen louter gebaseerd zijn op uw persoonlijke vermoedens en geruchten die

u via via hoorde (gehoorverslag CGVS, p.18). Aan deze verklaringen kan dan ook weinig geloof gehecht

worden. Ten slotte dient hier worden opgemerkt dat u er niet bij was tijdens de aanrijding van uw broer

(gehoorverslag CGVS, p.18) en dat u op geen enkele manier kunt aantonen dat diezelfde Serviërs, die

van u geld zouden eisen, voor de aanrijding van uw broer verantwoordelijk zijn.

Verder hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u voor uw problemen met deze groep Serviërs geen of

onvoldoende beroep kan/kon doen op de hulp van en/of de bescherming door de in Servië aanwezige

lokale en/of hogere autoriteiten. Het feit dat de politie verklaarde niets te kunnen doen zo lang er niets

gebeurt, toont niet aan dat de politie niet bereidwillig was om u te helpen (gehoorverslag CGVS, p.16).

Wat betreft de problemen die u drie à vier jaar geleden had met de politie, dient er worden opgemerkt

dat nergens uit blijkt dat de politie u niet zou willen helpen ten gevolge van deze problemen in het

verleden (gehoorverslag CGVS, p.25). Toen u na de bevalling van uw echtgenote opnieuw bedreigd

werd op straat, hebt u bovendien nagelaten klacht in te dienen bij de politie (gehoorverslag CGVS, p.20,

21). Indien de politie niet op de hoogte wordt gebracht over problemen, kunnen zij dan ook moeilijk

optreden. Toen de Serviërs enkele dagen na deze laatste ontmoeting bij u binnenvielen, heeft de politie

immers wel uw klacht genoteerd (gehoorverslag CGVS, p.22). U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt
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dat er zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele

terugkeer naar Servië voor u sprake zou zijn van een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat personen die

zich schuldig maken aan geweld tegen Roma wel degelijk vervolgd worden door de Servische justitie.

De Servische autoriteiten en de Servische politie garanderen voor alle etnische groepen, met inbegrip

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

vervolging.

Uit de informatie van het CGVS blijkt voorts dat er binnen de Servische politie weliswaar nog steeds een

aantal (belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Servische politie anno 2011 beter

functioneert. Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de politie beter functioneert,

is ondermeer het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die grote organisatorische

veranderingen van de politiediensten met zich meebracht. De wet betekende een verbetering van de

vroegere wetgeving met betrekking tot het respect voor het individu en de politie werd er onder andere

toe verplicht nationale en internationale richtlijnen na te leven. Tevens werden positieve stappen

ondernomen om tot een gespecialiseerdere en modernere politiemacht te komen. Voorts werd een

besluit betreffende de ethische richtlijnen voor de politiediensten goedgekeurd dat nu verplicht deel

uitmaakt van de politieopleiding. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zondermeer

gedoogd. Dit blijkt eveneens uit het feit dat in 2006 de “Sector for Internal Control of the Police”

opgericht werd binnen de politiediensten. Dit interne controleorgaan behandelt klachten die met het

optreden van de politie te maken hebben. Bij de uitvoering van de hierboven geciteerde wetten en

besluiten wordt de Servische overheid bijgestaan door de “OVSE (Organisatie voor Veiligheid en

Samenwerking in Europa) Missie in Servië”. Onder impuls van de OVSE wordt een verhoogde aandacht

besteed aan de trainingen van de politieofficieren, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de

zogenaamde community policing, de public relations en communicatie. De bedoeling is het vertrouwen

van de burgers in het Servisch politioneel systeem te verhogen. Zo wordt de oprichting van fora

gestimuleerd waarin burgers, politie, de burgermaatschappij (civil society) en gemeentestructuren

samengebracht worden met de bedoeling zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Door het

geheel van de hierboven vermelde maatregelen kon de Servische politie betere resultaten – ondermeer

in de strijd tegen de georganiseerde misdaad – voorleggen.

Wat betreft uw daadwerkelijke vrees ten opzichte van deze groep Serviërs dient er worden opgemerkt

dat het merkwaardig is dat u met uw hele familie – met uitzondering van uw echtgenote – naar uw

grootmoeder in Duitsland vlucht, maar dat u toch terugkeert naar Servië met de hele familie. Van

iemand die een gegronde vrees koestert ten opzichte van (mensen in) zijn land van herkomst, kan er

worden verwacht dat, wanneer hij of zij de mogelijkheid heeft het land te ontvluchten, niet terugkeert. In

die zin dient hier de vraag gesteld te worden of u wel degelijk naar Duitsland vluchtte om uw problemen

te ontlopen of dat het niet gewoon een familiebezoek was. Uw hele familie keerde immers terug en dus

niet alleen u om uw echtgenote op te halen om te vluchten naar het buitenland.

Het feit dat zowel u als uw familie geen problemen meer kenden in Servië na uw terugkeer uit Duitsland

(gehoorverslag CGVS, p.23) en uw familie momenteel nog steeds probleemloos in Servië zou verblijven

(gehoorverslag CGVS, p.25), wijst er bovendien op dat de situatie niet dermate ernstig is dat zij kan

worden gecatalogeerd als vervolging in de zin van de Conventie van Genève of in volgens de definitie

van subsidiaire bescherming. Toen u de laatste 2 à 3 maanden bij uw schoonmoeder in een Roma-buurt

in Batenica woonde, zou u immers geen problemen hebben gehad (gehoorverslag CGVS, p.12, 22).

Tijdens uw verblijf in Duitsland, zou uw echtgenote verder geen problemen hebben gekend in Servië

(gehoorverslag CGVS, p.12). Het wonen in een Roma-buurt zou voor u dan ook een geschikt

woonalternatief kunnen bieden als u zich niet langer in een omgeving die voornamelijk door Serviërs

bewoond wordt, wilt vestigen. U zou verder tijdens uw verblijf in Zemun eenmalig lastiggevallen zijn door

een Servische dronkaard, wat geenszins wijst op enige vorm van vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Het feit dat u na 3 maanden de huur niet meer kon betalen en noodgedwongen

naar huis terug moest keren (gehoorverslag CGVS, p.11, 20), is een louter economisch motief en

ressorteert evenmin onder de Vluchtelingenconventie. Hetzelfde geldt voor het feit dat u verklaart te zijn

gevlucht voor onder andere de armoede in Servië (gehoorverslag CGVS, p.23). Uit niets blijkt dat u zich

niet elders in Servië zou kunnen vestigen om de door u aangehaalde problemen te ontwijken.

De informatie waarop het CGVS zich baseert voor de motivering van deze beslissing werd als bijlage bij

het administratieve dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande bevindingen. Uw

identiteitskaart en paspoort bevestigen enkel uw identiteit en nationaliteit die hier geenszins ter

discussie staat. De medische attesten van u en uw broer tonen aan dat jullie beiden medische

problemen hebben (gekend), wat hier evenmin in twijfel wordt getrokken. De identiteitsdocumenten van

uw vader hebben geen aanvullende bewijswaarde voor uw relaas.
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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.

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

2.1.1. Verzoekende partijen bevestigen in hun verzoekschrift uitdrukkelijk dat verzoekster zich beroept

op dezelfde motieven als deze die werden aangehaald door haar echtgenoot (rechtsplegingdossier, stuk

1, nr. 2.2.2.).

2.1.2. Verzoekende partijen betogen dat verzoeker de aangehaalde problemen uitvoerig toelichtte

tijdens het gehoor en ter zake precieze en coherente verklaringen aflegde. De aangehaalde

problematiek wordt bevestigd in het bij het verzoekschrift gevoegde artikel van B. Babic waaruit blijkt dat

Roma in Servië op regelmatige basis slachtoffer zijn van etnisch en racistisch geïnspireerd geweld.

Aangaande de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheid stellen verzoekende partijen

dat uit een juiste lezing van de gehoorverslagen blijkt dat er geen sprake is van tegenstrijdige

verklaringen. Verzoeker verklaarde dat hij nadat ’s nachts werd aangeklopt en omdat hij dicht bij de deur

sliep wakker werd en de deur opendeed, alsmede dat hij de inhoud van de conversatie pas de volgende

ochtend vertelde aan zijn familieleden. Verzoekster verklaarde dat inderdaad verzoeker de deur

opendeed, dat zij door het geluid wel wakker werden en naar buiten gingen doch dat zij niet deelnamen

aan de conversatie. Er is dus geen tegenstrijdigheid. Verzoeker deed de deur alleen open en voerde

alleen het gesprek met zijn belagers. De volgende dag lichtte hij zijn familie in over de bedreigingen. Dat

hij de namen van zijn belagers niet kende is niet abnormaal. Hij vermeed ieder contact en was niet

geneigd om via Serviërs informatie in te winnen.

Verzoekende partijen verwijzen naar de medische attesten met betrekking tot de aanrijding waarvan

verzoeker en zijn broer slachtoffer werden. Zij benadrukken dat hieruit elementen blijken die het

geloofwaardig maken dat de Serviërs verantwoordelijk waren. Verzoeker en zijn broer werden op korte

tijdspanne aangereden, zij waren beide voetganger en de daders erkenden zelf dat zij verantwoordelijk

waren. Dat verzoekers familie moest instaan voor de schade bij de aanrijding van zijn broer geeft geen

uitsluitsel over de werkelijke toedracht van de aanrijding. De juridische realiteit stemt niet steeds

overeen met de feitelijke realiteit. Dat niettemin een vonnis zou zijn tussengekomen waarbij de

verantwoordelijkheid bij de broer van verzoeker wordt gelegd kan een bevestiging inhouden van de

ingebakken discriminatie van de Roma-bevolking in Servië.

Nopens de beschermingsmogelijkheden in hun land erkennen verzoekende partijen dat zij beroep

deden op de bescherming van de autoriteiten en dat er prima facie geen onwil was om te helpen. Dit

betekent echter niet dat de politie afdoende en adequate bescherming kan bieden. Enerzijds heeft de

Servische politie nog een onaanvaardbaar niveau en anderzijds kan zij niet voortdurend bescherming

bieden. De bestreden beslissing bevestigt dat er nog hervormingen nodig zijn bij de Servische politie.

De loutere stelling dat deze beter functioneert betekent niet dat zij adequate bescherming biedt. Ook dat

er klachtenmechanismen bestaan om wangedrag van agenten te bestrijden betekent niet dat er

adequate bescherming is. Integendeel, dit bevestigt het bestaan van problemen. Zelfs indien de politie

in Belgrado naar behoren functioneert, quod non, dan nog volstaan het bestaan van de politiediensten

en de mogelijkheid om klacht in te dienen niet om te spreken van een effectieve bescherming. Bij daden

van agressie komt bescherming te laat. De politie kan verzoekende partijen niet altijd beschermen. Zij

blijven blootgesteld aan mogelijke daden van agressie. De mogelijkheid om a posteriori klacht neer te

leggen is geen afdoende bescherming.

Inzake de mogelijkheid om elders in Servië te gaan wonen voeren verzoekende partijen aan dat de

argumentatie van de commissaris-generaal niet-adequaat en aanstootgevend is. De commissaris-

generaal meent dat de oplossing voor het probleem van de Roma bestaat in verdere segregatie en

isolatie daar waar deze stelt dat verzoekende partijen maar naar een Roma-buurt moeten gaan. Dat

verzoekers familie thans geen problemen meer ondervindt is te wijten aan verzoekers afwezigheid. Hij is

degene die wordt geviseerd door de Serviërs. Verzoekende partijen herhalen dat niet kan worden

verwacht dat zij zich wegsteken in de arme en achtergestelde Roma-wijken waar men onvermijdelijk

slachtoffer wordt van de algemene socio-economische discriminatie.
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2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). 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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partijen

in hetgeen volgt 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.

2.2.3. Verzoekende partijen gaan in onderhavig verzoekschrift volledig voorbij aan de vaststelling dat

het merkwaardig is dat verzoeker samen met zijn hele familie – behalve verzoekster – naar zijn

grootmoeder in Duitsland is gereisd en dat hij, ondanks de door hem aangevoerde vrees ten opzichte

van een groep Serviërs, toch met zijn hele familie is teruggekeerd naar Servië. Van iemand die een

gegronde vrees voor vervolging koestert ten opzichte van zijn land van herkomst kan worden verwacht

dat deze, wanneer hij de mogelijkheid heeft het land te ontvluchten en bescherming aan te vragen, niet

terugkeert. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker naar Duitsland reisde om problemen

in Servië te ontvluchten doch wel dat het een gewoon familiebezoek betrof. Verzoeker keerde immers

voor verscheidene maanden met zijn hele familie terug naar Servië en niet alleen om verzoekster op te

halen. Verzoeker verklaarde bovendien zelf uitdrukkelijk dat hij niet de intentie had om in Duitsland te

blijven en dat hij daar om geen andere redenen was dan dat hij “op bezoek” was bij zijn grootmoeder

(administratief dossier, stuk 4a, p.9, 12, 23). Dat verzoeker, indien hij daadwerkelijk een gegronde vrees

voor vervolging zou koesteren ingevolge de door hem aangevoerde problemen die plaatsvonden

voordat hij naar Duitsland reisde, in persoon, met zijn hele familie en voor verscheidene maanden vanuit

Duitsland zou terugkeren naar Servië, is in het geheel niet aannemelijk. Deze vaststelling doet dan ook

op fundamentele wijze afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde vrees

voor vervolging.

Bovendien lieten verzoekende partijen na om, nadat zij vervolgens samen Servië zouden zijn ontvlucht,

onmiddellijk na aankomst in West-Europa of kort daarna asiel aan te vragen. Zij verbleven voor hun

komst naar België verscheidene weken in Duitsland, zonder dat zij aldaar asiel aanvroegen, en dit

omdat zij dit niet wilden (administratief dossier, stuk 4a, p.9-10). Redelijkerwijze kan nochtans worden

verwacht dat een kandidaat-vluchteling, die beweert een gegronde vrees voor vervolging te koesteren

en daardoor nood heeft aan internationale bescherming, van zodra deze daartoe de mogelijkheid heeft,

asiel zou aanvragen. Dat verzoekende partijen geen asiel wilden aanvragen in Duitsland doch ervoor

kozen om eerst, na een verblijf van verschillende weken aldaar, door te reizen naar België, getuigt

geenszins van een dringende en oprechte nood aan bescherming in hun hoofde en doet afbreuk aan de

ernst en de geloofwaardigheid van hun beweerde vrees.

Verzoekende partijen legden verder tegenstrijdige verklaringen af omtrent het incident waarbij een

vijftiental Serviërs hun woning zou zijn binnengevallen. Vooreerst kunnen verzoekers verklaringen

dienaangaande tijdens het gehoor bij het CGVS niet worden gerijmd met zijn verklaringen in de

vragenlijst. In de vragenlijst verklaarde verzoeker omtrent dit incident: “De Serviërs vielen mijn huis

binnen. Ik en mijn vader werden aangevallen. Zij eisten dat ik hen elke maand 100 euro zou geven”

(administratief dossier, stuk 21a, p.3). Bij het CGVS maakte verzoeker echter nergens melding van het

feit dat zijn vader bij dit incident zou zijn geslagen doch verklaarde hij dat hij de deur alleen open deed,

dat niemand anders de conversatie hoorde, dat hij zijn familieleden – omdat het nacht was en omdat hij

hen niet wilde verontrusten – slechts de volgende ochtend inlichtte over wat er was voorgevallen en dat



RvV X - Pagina 9

niemand anders hoorde dat zij daar met vijftien man stonden. Geconfronteerd met zijn eerdere

verklaringen in de vragenlijst inzake de aanwezigheid van zijn vader, kwam verzoeker niet verder dan te

stellen: “Ik heb daar geen weet van” (administratief dossier, stuk 4a, p.10,14, 24). Bovendien blijkt uit de

voormelde verklaringen bij het CGVS dat verzoeker duidelijk aangaf dat geen van zijn familieleden

aanwezig was bij het incident. Hij gaf niet enkel aan dat hij alleen de deur open deed, doch tevens dat

niemand de conversatie hoorde, dat hij zijn familie slechts de volgende dag vertelde wat er was gebeurd

omdat het nacht was en hij hen niet wilde verontrusten en dat niemand hoorde dat er vijftien man voor

de deur stonden. Deze verklaringen kunnen niet worden gerijmd met de verklaringen van verzoekster,

die beweerde dat zij de mannen zag die aan de deur stonden en dat zij ook naar buiten kwamen toen zij

het lawaai hoorden (administratief dossier, stuk 4b, p.7).

De voormelde tegenstrijdigheid klemt nog des te meer daar verzoekster in de vragenlijst nergens ook

maar enige melding maakte van enig incident waarbij een grote groep Serviërs ’s nachts naar hun

woning zou zijn gekomen, haar man zouden hebben bedreigd en zouden hebben afgeperst

(administratief dossier, stuk 21b, p.3). Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn

leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en

zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen

aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft gedetailleerde verklaringen op te

nemen, dient te worden aangenomen dat verzoekster een dermate belangrijk element in het asielrelaas,

te meer daar de overige problemen en hun uiteindelijke vlucht uit Servië het gevolg zouden zijn van het

feit dat haar man het tijdens dit incident geëiste bedrag niet kon betalen, zou hebben vermeld.

Verzoekster liet bovendien niet enkel na het voormelde incident te vermelden in de vragenlijst, doch

tevens een aantal andere essentiële en ernstige feiten in het vervolgingsrelaas onvermeld liet. Zij gaf

hierin immers slechts op algemene wijze aan dat ongeveer een jaar geleden haar man werd geslagen

en zijzelf fysiek en mentaal werd mishandeld door de Serviërs. Zij maakte tevens gewag van het feit dat

de Serviërs hen geen werk gaven, niets van de Rom willen weten en hen op alle gebieden problemen

bezorgden. Nergens maakte zij in de vragenlijst melding van het feit dat haar man, omdat deze het geld

dat een groep Serviërs eiste niet kon betalen door deze groep zou zijn aangereden, noch van het feit

dat nadien ook de broer van haar man door deze Serviërs en omwille van dit probleem zou zijn

aangereden. Zij verklaarde integendeel, nadat zij het had over het feit dat haar man werd geslagen en

zij werd mishandeld: “Dat is het” en ontkende even verder uitdrukkelijk dat zij andere problemen kende

met autoriteiten, medeburgers of van algemene aard (administratief dossier, stuk 21b, p.3).

Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoekster voormelde essentiële elementen in het relaas,

indien deze op de waarheid berustten, vermeld zou hebben in de vragenlijst.

Dient bovendien te worden vastgesteld dat ook verzoeker naliet om in de vragenlijst melding te maken

van het feit dat zijn broer net als hem zou zijn aangereden ingevolge zijn problemen (administratief

dossier, stuk 21a, p.3). Omwille van de voormelde redenen kan redelijkerwijze worden aangenomen dat

hij een dergelijk essentieel gegeven in het vervolgingsrelaas in de vragenlijst zou hebben vermeld.

Het voorgaande klemt nog des te meer daar verzoeker er niet in slaagde zijn aanrijding en deze van zijn

broer op een correcte en coherente wijze te situeren in de chronologie van het asielrelaas. In de

vragenlijst bleek hij hiertoe niet in staat en kwam hij, gevraagd wanneer zijn aanrijding plaatsvond, niet

verder dan te stellen: “Daarvoor zou ik naar de documenten moeten kijken. Ik heb epilepsie en daardoor

kan ik het mij niet goed herinneren” (ibid., p.3). Bij het CGVS verklaarde verzoeker aanvankelijk dat zijn

broer werd aangereden op 2 maart 2009 en dat hij zelf werd aangereden in december 2009

(administratief dossier, stuk 4a, p.7). Later tijdens het gehoor stelde hij dan weer dat hijzelf in 2009 werd

aangereden en zijn broer een aantal maanden later en in 2010 (ibid., p.19). Wanneer er vervolgens op

werd gewezen dat volgens de door hem neergelegde attesten zijn broer werd aangereden in 2009 en

hijzelf in 2008, gaf hij aan: “Dan ben ik zelf verward geweest” en vroeg hij: “Dus mijn broer was 2008,

hebt u dat gezegd?”. Vervolgens verklaarde hij opnieuw dat zijn broer in de lente van 2009 werd

aangereden (ibid., p.20). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoeker, indien de aanrijdingen

daadwerkelijk zouden kaderen in zijn asielrelaas, deze toch op enigszins coherente wijze in de tijd zou

moeten kunnen plaatsen.

Verder legde verzoeker manifest tegenstrijdige verklaringen af inzake de chronologie van zijn relaas en

de volgorde waarin de aangevoerde gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden. Blijkens zijn

verklaringen in de vragenlijst zou eerst het incident hebben plaatsgevonden waarbij de Serviërs naar
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zijn woning kwamen en geld eisten. Ongeveer een maand later zou verzoeker, samen met zijn vrouw en

dochter, op straat zijn aangevallen waarbij hij zijn dochter op de grond liet vallen. Twee dagen nadien

zou verzoeker zijn aangereden (administratief dossier, stuk 21a, p.3). Blijkens zijn verklaringen bij het

CGVS zou echter, na het incident waarbij de Serviërs thuis geld van hem kwamen eisen, verzoeker

eerst zijn aangereden. Slechts nadien zou, nadat zijn broer ook werd aangereden en zijn vrouw werd

bedreigd op straat, zijn vrouw zijn bevallen van zijn dochtertje. Een maand later, toen zij op controle

moesten bij de dokter, zouden verzoeker en zijn vrouw op straat zijn aangevallen waarbij hij zijn dochter

op de grond liet vallen (administratief dossier, stuk 4a, p.10-11). Wanneer hij met deze vaststellingen

werd geconfronteerd bij het CGVS kon hij hiervoor geen verklaring geven doch beperkte hij zich ertoe te

stellen dat hij niet weet waarom het zo staat genoteerd in de vragenlijst en tot de bewering dat hij aldaar

hetzelfde zou hebben verteld als bij het CGVS (ibid., p.24).

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden

gehecht aan het door verzoekende partijen aangevoerde asielrelaas en de in het kader hiervan

geschetste gang van zaken.

Waar verzoekende partijen betogen dat Roma in Servië op systematische wijze worden gediscrimineerd

en op regelmatige basis slachtoffer worden van etnisch en racistisch geïnspireerd geweld, dient te

worden opgemerkt dat het artikel dat zij ter staving hiervan aanhalen, dat op zeer algemene wijze stelt

dat Roma kwetsbaar zijn voor aanvallen vanwege extremisten en in dit kader verwijst naar één incident

in 1997 en één incident in 2001 (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3), geenszins opweegt tegen de

omstandige en gedetailleerde informatie in het dossier aangaande de situatie van Roma in Servië

(administratief dossier, stuk 25: landeninformatie). Uit deze informatie blijkt dat de Servische overheid

zich niet inlaat met een actief repressiebeleid jegens de Roma-minderheid en dat haar actuele beleid is

gericht op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging. De Servische wetgeving

verbiedt discriminatie op grond van etnie en Servië werkte bijzondere wetgeving uit ter bescherming van

de rechten en vrijheden van minderheden. De Servische autoriteiten erkennen in toenemende mate de

discriminatie ten aanzien van de Roma en trachten, hierin bijgestaan door de internationale

gemeenschap en talrijke ngo’s, voor dit complex probleem een concrete oplossing te vinden en

maatregelen te nemen. De in de landeninformatie opgesomde maatregelen getuigen van een gestage

vooruitgang in het bevorderen van minderhedenrechten in Servië. De algemene situatie voor Roma

geeft dus op zich geen aanleiding tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Gelet op het voorgaande en in acht genomen de hoger

vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun concrete vervolgingsrelaas tonen verzoekende partijen, te

meer daar noch verzoekers familie noch verzoeksters familie in Servië noemenswaardige problemen

ondervinden (administratief dossier, stuk 4a, p.4, 25; stuk 4b, p.12), geenszins aan dat zij louter omwille

van hun etnie riskeren te worden vervolgd bij een terugkeer naar Servië.

Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat zij zich,

in het geval van eventuele problemen, niet zouden kunnen beroepen op de bescherming van de

Servische autoriteiten teneinde zich aan deze problemen te onttrekken. Verzoekende partijen brengen

immers niet het minste begin van informatie bij ter weerlegging van de omstandige en gedetailleerde

informatie in het administratief dossier (administratief dossier, stuk 25: landenformatie). Uit deze

informatie blijkt dat de Servische autoriteiten bereid zijn om voldoende bescherming te bieden aan

Roma, dat personen die zich schuldig maken aan geweld tegen Roma daadwerkelijk worden vervolgd

door de Servische politie, dat de Servische politie anno 2011 beter functioneert en dat de Servische

autoriteiten en politie voor alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen

garanderen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging. Bijgevolg dient te

worden besloten dat de in Servië aanwezige autoriteiten redelijke maatregelen tot voorkoming van

vervolging of het lijden van ernstige schade treffen in de zin van artikel 48/5, § 2 van de

vreemdelingenwet en dient te worden aangenomen dat verzoekende partijen bescherming kunnen

genieten in de zin van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

De neergelegde documenten vermogen niet afbreuk te doen aan de voormelde vaststellingen

(administratief dossier, stuk 24: documenten). Wat betreft de medische attesten inzake de aanrijding

van verzoeker en zijn broer dient te worden opgemerkt dat hieruit hoogstens kan worden afgeleid dat zij

beide werden aangereden, doch dat deze attesten geen uitsluitsel kunnen bieden voor de

omstandigheden waarin dit gebeurde. Gelet op de hoger gedane vaststellingen inzake de

ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas, kan derhalve niet worden aangenomen dat deze aanrijdingen

zouden kaderen in de door verzoekende partijen geschetste problemen. De overige documenten
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betreffen identiteitsdocumenten en bevatten derhalve geen gegevens die betrekking hebben op de door

verzoekende partijen aangevoerde problemen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet 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.

2.2.4. Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op

geen andere elementen dan deze aan de grondslag van hun asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.3. gedane

vaststellingen dienaangaande tonen zij, 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

naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§ 2 van de vreemdelingenwet.

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 dertien december tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


