
RvV X - Pagina 1 van 7

nr. 87 026 van 6 september 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 18 mei 2012

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

staatlozen van 20 april 2012.

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 19 juni 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juli 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. TOP, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 19 februari 2012 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 20 april 2012 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker werd hiervan diezelfde dag per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Bosniak (Bosnische Moslim) afkomstig uit Podgorica

(Montenegro) en bent u in het bezit van de Montenegrijnse nationaliteit. U bent officieel gehuwd met
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M.(…) S.(…)(O.V. 6.962.529), van gemengd Bosniak-Albanese afkomst. Sinds 2000 werkten zowel u

als uw echtgenote in het bedrijf Import/Export Sabina van uw broer M.(…) E.(…) (O.V. 6.770.405). Uw

broer E.(…) werd in Montenegro al jaren door enkele politieagenten en –inspecteurs, waaronder ene

Z.(…), afgeperst, maar ten tijde dat u en S.(…) bij E.(…) werkten waren jullie daarvan niet op de hoogte.

U zag de personen die uiteindelijk de afpersers van E.(…) bleken te zijn in het verleden wel al eens in

het bedrijf, maar u kende de reden van hun komst toen niet. In januari 2011 verliet E.(…) met zijn

echtgenote M.(…) M.(…) (O.V. 6.770.405) en gezin Montenegro. U nam het beheer van het bedrijf

Import/Export Sabina over. Net na E.(…)s vertrek uit Montenegro kreeg u problemen met de afpersers

van E.(…). In het begin kwamen E.(…)s afpersers een aantal keer informatie vragen over waar E.(…)

zich bevond en vroegen ze E.(…)s telefoonnummer. In februari/maart 2011 kwamen uw belagers ook bij

u thuis. Zo stonden ze met hun wagen voor uw huis, claxonneerden ze en moest u naar buiten komen.

Nog in die periode werden de ramen van Import/Export Sabina tot tweemaal toe stukgegooid. In maart

2011 besloot u het bedrijf Import/Export Sabina om voormelde redenen te sluiten. In juni 2011 werden

uw gezinsleden het slachtoffer van fysieke gewelddaden van jullie belagers. Zo werden op 24 juni 2011

uw dochters A.(…) en A.(…) aangevallen aan uw woning. Jullie belagers trachtten A.(…) in hun wagen

te trekken, waarop A.(…) tussenkwam. Op 28 juni 2011 werd uw echtgenote het slachtoffer van

fysiek geweld door jullie belagers. Beide incidenten in juni 2011 meldden jullie aan de politie in

Podgorica. Een tiental dagen na het incident d.d. 28 juni 2011, op 10 juli 2011, werd u thuis door uw

belagers bedreigd. In de periode van juli 2011 tot aan uw vertrek uit Montenegro kwamen jullie belagers

nog een vijftal keer naar u thuis om informatie los te krijgen over E.(…). Op 14 of 15 februari 2012

kwamen jullie belagers naar u thuis en dreigden ze ermee uw zoon te zullen ontvoeren. Na deze

bedreiging zag u geen andere uitweg meer dan het land te verlaten. U verliet Montenegro samen met

uw gezin op 19 februari 2012 en kwam in België aan op 21 februari 2012. De dag van uw aankomst in

België vroeg u asiel aan. U wenst niet naar Montenegro terug te keren daar u een herhaling van uw

problemen met de afpersers van uw broer E.(…) vreest.

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

Montenegrijnse identiteitskaart, uitgereikt op 2 maart 2011 te Podgorica; uw Montenegrijns paspoort,

uitgereikt op 11 januari 2012 te Podgorica; de Montenegrijnse paspoorten van uw kinderen A.(…),

A.(…), A.(…) en M.(…), alle uitgereikt op 8 december 2011 te Podgorica; het Montenegrijns paspoort

van uw dochter N.(…), uitgereikt op 13 december 2011 te Podgorica; uw huwelijksakte, uitgereikt op 9

februari 2012 te Podgorica; twee medische attesten d.d. 24 juni 2011 die aantonen dat uw dochters

A.(…) en A.(…) naar aanleiding van een fysieke bedreiging een arts hebben geraadpleegd; een

medisch attest d.d. 28 juni 2011 dat aantoont dat uw echtgenote een arts bezocht nadat er geweld

tegen haar gebruikt werd door een derde persoon; een aantal medische attesten d.d. september 2011

waaruit blijkt dat uw dochter A.(…) onderzocht werd n.a.v. hoofdpijn en een urineweginfectie.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven, de stukken in het administratief

dossier en de actuele situatie in uw land van herkomst, stel ik vast dat ik u noch de status van

vluchteling, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd

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.

U verklaarde Montenegro in februari 2012 verlaten te hebben naar aanleiding van

aanhoudende problemen die u en uw gezin hadden met de afpersers van uw broer E.(…) na diens

vertrek uit Montenegro in januari 2011. In dit verband dient vooreerst, gelet op de veelheid aan

tegenstrijdige verklaringen die uw broer E.(…), diens echtgenote M.(…) en hun (stief)zoon A.(…) A.(…)

(O.V. 6.944.464) in het kader van hun respectievelijke asielaanvragen aflegden, opgemerkt te worden

dat er met rede zeer ernstige vraagtekens dienen geplaatst te worden bij de beweerde

veiligheidsproblemen met hun afpersers, uw latere belagers. Zo blijkt uit de tegenstrijdige verklaringen

van E.(…), A.(…) en M.(…) ondermeer dat E.(…) aanvankelijk tijdens zijn gehoor d.d. 17 januari 2012

valse verklaringen aflegde betreffende de rendabiliteit van zijn bedrijf Import/Export Sabina (CGVS

E.(…), p. 4-5, 8-9) en dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door hen beweerde bedreigingen

aan het adres van M.(…) S.(…) (CGVS E.(…), p. 10-11; CGVS M.(…) p. 5; CGVS A.(…), p. 11-13). Ook

de verklaringen van E.(...) en A.(...) betreffende de functies die hun afpersers bij de politie bekleedden

waren niet geheel in overeenstemming. Daar waar E.(...) verklaarde dat M.(…) P.(…) en G.(…) P.(…)

politie-inspecteurs waren, stelde A.(...) dat Z.(…) R.(…) politie-inspecteur was (CGVS E.(...), p. 11-

12; CGVS A.(...), p. 9-10). Tevens verschillen de verklaringen van E.(...) en die van A.(...) over de door

hen ondernomen stappen tot het verkrijgen van bescherming van de politie in Montenegro op

meerdere vlakken fundamenteel van elkaar. Zo verklaarde E.(...) zijn beweerde afpersingsproblemen

steeds, meer concreet vier maal (een laatste keer in 2004), gemeld te hebben in het politiekantoor ‘Vrela

i Konik’. E.(...) verklaarde verder meestal alleen bij de politie klacht neergelegd te hebben, maar dat

soms A.(...) met hem meeging (CGVS E.(...), p. 14-15). A.(...) verklaarde daarentegen dat hij en E.(...)
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samen zeker vijf keer een klacht indienden bij de politie, een aantal keren in voornoemd politiekantoor,

maar tevens in het centraal politiebureau in Podgorica (CGVS A.(...), p. 11-13). E.(...) zegde echter nooit

de hogere, centrale politiediensten in Podgorica te hebben geïnformeerd over de afpersingsproblemen

(CGVS E.(...), p. 14-15). Wat betreft het gehad hebben van juridische bijstand in het kader van de tegen

E.(...) en A.(...) sinds 2002 hangende rechtszaak verklaarde E.(...) zich niet te hebben laten bijstaan

door een advocaat, daar waar A.(...) verklaarde dat hij en E.(...) zich lieten bijstaan door meester Z.(…)

B.(…) (CGVS E.(...), p. 15; CGVS A.(…), p. 13). Verder is het op zijn minst bevreemdend te noemen dat

u en uw echtgenote, gelet op het feit dat jullie sinds de oprichting van Import/Export Sabina in 2000 bij

E.(...) in dienst waren, het in feite om een familiebedrijf ging en E.(...) en A.(...) verklaarden dat de

afpersingen in en op straat voor voornoemd bedrijf plaatsvonden, hoegenaamd niet op de hoogte waren

van de beweerde jarenlange afpersingsproblemen (CGVS, p. 8; CGVS echtgenote, p. 6; CGVS E.(...),

p. 13; CGVS A.(...), p. 10). Opmerkelijk is verder dat u tijdens uw gehoor d.d. 22 maart 2012, waarin

u verklaarde na E.(...)s vertrek uit Montenegro problemen te hebben gekregen met de afpersers van

E.(...), niet verder kwam dan te stellen dat één van hen een inspecteur was die Z.(…) heette (CGVS

N.(…), p. 8). Voorgaande vaststellingen zetten de waarachtigheid van de door E.(...) en A.(...)

beweerde afpersingsproblemen en de hiertegen bij de politie ingediende klachten op essentiële wijze

onder druk. Bij uitbreiding hiervan moeten de door u geponeerde problemen die u na het vertrek van

E.(...) gekend zou hebben met zijn afpersers evenzeer ernstig in vraag worden gesteld.

Voorts moet in verband met de door u en uw gezin na het vertrek van E.(...) uit Montenegro

gekende veiligheidsproblemen tevens gewezen worden op een aantal vaststellingen die de these

bestendigen dat ernstige vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de door u aangebrachte

asielmotieven. Zo zijn ten eerste uw verklaringen over de problemen van u en uw gezin moeilijk in

overeenstemming te brengen met wat u verklaarde ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken

d.d. 21 februari 2012. Immers, tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u dat uw

dochters meermaals door vier onbekende personen werden aangevallen. U verklaarde toen verder dat

sinds het vertrek van E.(...) uit Montenegro er onbekende personen bij u kwamen op zoek naar E.(...). U

voegde er aan toe te vermoeden dat de personen die bij u kwamen op zoek naar E.(...) dezelfde

personen waren als degenen die uw dochters meermaals aanvielen (DVZ vragenlijst CGVS, p. 3).

Tijdens uw gehoor d.d. 22 maart 2012 wist u dan weer te vertellen dat één van jullie belagers een

politie-inspecteur, Z.(…) genaamd, was en dat de agressors van uw dochters dezelfden waren als

degenen die aan u informatie vroegen over uw broer E.(...). Tegenover het Commissariaat-generaal

stelde u verder dat uw dochters slecht éénmaal werden lastiggevallen (CGVS, p. 8-12). Betreffende het

incident d.d. 24 juni 2011 moet verder worden opgemerkt dat in de medische documenten d.d. 24 juni

2011 die u ter staving neerlegde vermeld wordt dat het incident een dag eerder plaatsvond. Tevens

staat in de medische documenten d.d. 24 juni 2011 te lezen dat jullie buurman met een scherp metA.(...)

voorwerp uw dochter Alma aanviel, wat toch een opmerkelijk verschillende beschrijving is van wat u

aangaf dat die bewuste dag zou zijn gebeurd (CGVS, p. 9). Daarenboven wordt de anamnese in

dergelijke medische documenten opgesteld op basis van de verklaringen van de patiënten en geeft zij

geenszins een objectief sluitend beeld van de werkelijke gebeurtenissen. Verder kan er geen geloof

worden gehecht aan uw bewering als zouden uw belagers rond 15 februari 2012 in aanwezigheid van

uw gezin ermee gedreigd hebben uw zoon te vermoorden (CGVS, p. 7). Uw echtgenote stelde immers

dat jullie in 2012 geen concrete problemen meer kenden (CGVS echtgenote, p. 5). Bovenstaande

vaststellingen zetten de door u geponeerde veiligheidsproblemen na het vertrek van E.(...) op essentiële

wijze verder onder druk en komen uw algemene geloofwaardigheid geenszins ten goede.

Ook wat betreft de klachten die jullie bij de politie zouden hebben ingediend moeten de

nodige kanttekeningen worden gemaakt. Vooreerst kon u geen van uw klachten bij de politie staven met

enig begin van bewijs. Voorts verklaarde u dat u na uw klacht op 10 juli 2011 de politie niet

meer contacteerde (CGVS, p. 15). Uw echtgenote stelde echter dat jullie na de incidenten van juni 2011

elke week naar de politie gingen, een laatste keer eind augustus 2011. Uw echtgenote voegde er

uitdrukkelijk aan toe dat u eind augustus 2011 haar vergezelde naar de politie (CGVS echtgenote, p. 6-

7). Tevens is het op zijn minst bevreemdend te noemen dat u, ofschoon het politiekantoor van Konik op

amper 500 meter van uw woning gelegen is, de politie van Konik wanneer uw belagers in hun wagen

voor uw woning stonden en u teken gaven naar buiten te komen, nooit telefonisch contacteerde om ter

plaatse te komen (CGVS, p. 13). Gelet op alles wat voorafgaat, staat ook de waarachtigheid van uw

verklaringen tevergeefs de politie ingelicht te hebben voor uw problemen op zeer wankele schroeven.

Wat er ook van zij, opdat internationale bescherming kan worden verleend aan een asielzoeker

dient aangetoond te worden dat de asielzoeker geen aanspraak kan maken op nationale bescherming.

Van een asielzoeker mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij eerst alle redelijke van

hem of haar te mogen verwachten mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land,

hetgeen u geenszins gedaan heeft. Uw uitleg dat u geen klacht meer neerlegde voor de incidenten

die plaatsvonden na juli 2011 daar de politie niets deed naar aanleiding van uw voordien



RvV X - Pagina 4 van 7

ingediende klachten kan bezwaarlijk worden weerhouden als een afdoende rechtvaardiging aangezien

uw eerdere klachten van amper twee weken voor het incident in juli dateerden (CGVS, p. 14-15).

Voorts, indien uw verklaringen over uw klachten bij de politie alsnog naar waarheid mogen worden

geschat, kan er geenszins tot onwelwillendheid besloten worden in hoofde van de politie. Immers, het

was nota bene de politie zelf die u vroeg of u klacht tegen onbekenden wilde neerleggen, u en uw gezin

werden door de politie ondervraagd en er werd door de politie een proces-verbaal opgemaakt. De politie

zou u tevens geadviseerd hebben de opgelopen verwondingen van uw gezinsleden door een arts te

laten vaststellen (CGVS, p.11). Hoe dan ook, u heeft in Montenegro nooit een advocaat aangesproken

om zich te laten adviseren over wat u zou kunnen ondernemen om tot een oplossing te komen voor

uw veiligheidsproblemen of uw ontevredenheid wat betreft het politieoptreden naar aanleiding van

uw klachten. Ook bracht u uw problemen nooit onder de aandacht van de in Montenegro

opererende Europese en internationale instanties en legde u nooit klacht neer bij de Ombudsman. Uw

argumentatie dat u niet op de hoogte was van voornoemde mogelijkheden kan geenszins gelden ter

rechtvaardiging van uw nalaten ter zake, daar u nog niet de moeite nam eens een advocaat te

contacteren om uw mogelijkheden tot het indienen van een klacht tegen uw belagers of tegen de

inactiviteit van de politiediensten naar aanleiding van uw klachten na te gaan (CGVS, p. 13-16). Gelet

op het voorgaande heeft u geenszins aannemelijk gemaakt dat u geen of onafdoende beroep kon/zou

kunnen doen op de hulp van of bescherming door de in Montenegro aanwezige lokale en/of

internationale autoriteiten.

In dit verband kan bovendien gewezen worden op de op het Commissariaat-generaal

beschikbare informatie waaruit blijkt dat de lokale Montenegrijnse autoriteiten bereid en in staat zijn om

aan alle burgers, inclusief leden van minderheden, bescherming te bieden zoals bepaald in artikel 48/5

van de Belgische Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Montenegro werd onlangs zelfs geprezen

door de internationale gemeenschap (Raad van Europa, Europese Commissie, Verenigde Naties,

OVSE, de Navo en het US Department of State) voor de indrukwekkende doeltreffendheid van de in de

afgelopen jaren gerealiseerde hervormingen inzake haar legislatief en justitieel systeem. Met de hulp

van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) nam de Montenegrijnse

regering een actieplan (2007-2012) aan ter hervorming van justitie, welke een reële vooruitgang met

zich meebracht op het vlak van transparantie, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en effectiviteit van de

rechterlijke macht. Tevens zijn door diverse nationale en internationale organisaties opleidingen opgezet

van rechters en officieren van justitie. In samenwerking met het ‘United Nations Development

Programme’ wordt tevens een nieuwe reeks hervormingen gepland voor de periode 2013-2017. In april

2011 heeft Montenegro daarenboven een wet goedgekeurd die voorziet in gratis rechtsbijstand aan

iedere burger die er nood aan heeft. Hoewel verdere hervormingen nog steeds nodig zijn, geeft de

Montenegrijnse politie blijk van een continue verbetering in het beheer van haar dagelijkse taken en in

de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie. In de afgelopen jaren was tevens een gestage

vooruitgang in de communicatie en coördinatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en

in de samenwerking tussen de politie en de parketten merkbaar. Te dien einde was in de periode 2001

tot 2005 de OVSE betrokken bij de training en opleiding van de Montenegrijnse politie en bij het meer in

overeenstemming brengen van de gehanteerde gebruiken en praktijken met de Europese en

internationale normen. Met het oog op het verbeteren van de efficiëntie van de Montenegrijnse politie

werd tevens voor de periode 2010-2012 een actieplan ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en

corruptie goedgekeurd. Naast het feit dat dit plan wordt ondersteund door Europese fondsen, kunnen de

lokale autoriteiten gebruik maken van Europese expertise om hun institutionele en operationele

capaciteiten te verbeteren. Tevens werd voor de periode 2011-2013 een nieuwe strategie voor de

ontwikkeling van de politie ingesteld.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat uit de informatie van het Commissariaat-

generaal tevens blijkt dat, voor het geval dat de Montenegrijnse politie haar werk in particuliere gevallen

toch niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen kunnen worden om

eventueel machtsmisbruik door de politie/politioneel wangedrag aan te klagen. Ofschoon de effectiviteit

van de controlemechanismen nog voor verbetering vatbaar is, wordt politioneel wangedrag in

Montenegro niet zondermeer gedoogd. Zo heeft de Montenegrijnse Politiewet ter zake voorzien in zowel

een intern controleorgaan onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als een

externe, onafhankelijk functionerende raad. Dit heeft er tussen 2009 en 2010 toe geleid dat bijna

125 politieagenten een disciplinaire sanctie opgelegd kregen en 27 onder hen het voorwerp uitmaakten

van een strafrechtelijk onderzoek. Voorts kan men sinds 2003 ook terecht bij de Ombudsman.

Ter benadrukking van de rol van de Ombudsman werd in de nieuwe wet op het Verbod van

Discriminatie van 29 juli 2011 uitdrukkelijk gesteld dat de ‘Protector of Human Rights and Freedoms

(Ombudsman’s) Office’ het bevoegde orgaan is voor de bescherming tegen alle vormen van

discriminatie, wiens competenties zich uitstrekken over zowel de publieke als private sfeer. Deze

onafhankelijke organisatie heeft een mandaat om gevallen van mensenrechtenschendingen en/of
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gevallen van machtsmisbruik door openbare instellingen in Montenegro te onderzoeken, in het bijzonder

in het geval dat de overheid geen gevolg geeft aan klachten ingesteld door de burgers. Ondanks dat de

Ombudsman over geen dwingende macht/bevoegdheid beschikt, dient vastgesteld te worden dat de

aanbevelingen van de Ombudsman vrijwel steeds worden gevolgd en dat deze instelling wordt

gerespecteerd in het land. Voorts heeft de Ombudsman verschillende bewustmakingscampagnes op het

getouw gezet om het werk van zijn instelling te promoten bij het publiek. Ook van deze mogelijkheid om

ruchtbaarheid te geven aan uw beweerde afpersingsproblemen door de politie enerzijds en de

inactiviteit van de politie naar aanleiding van uw klachten anderzijds, maakte u, zoals reeds gesteld,

geen gebruik (CGVS, p. 16) Tot slot kan tevens worden opgemerkt dat Montenegro over een bijzonder

actief maatschappelijk middenveld, ngo’s en verenigingen ter verdediging van de mensenrechten,

beschikt die gevallen onderzoeken waar de mensenrechten niet worden/werden gerespecteerd. Ook bij

dergelijke organisaties bracht u uw problemen evenwel nooit aan. Zoals reeds gesteld meen ik dan ook

dat in Montenegro actueel redelijke maatregelen getroffen worden door de Montenegrijnse overheid tot

voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, is in bijlage aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande bevindingen te wijzigen.

Uw identiteitskaart en paspoort, de paspoorten van uw kinderen, en uw huwelijksakte staven uw

identiteit en nationaliteit, alsook deze van uw kinderen, en uw burgerlijke staat, maar deze gegevens

worden hier geenszins betwist. De medische attesten d.d. 24 en 28 juni 2011 werden reeds besproken.

De medische attesten van september 2011 tonen aan dat uw dochter A.(…) enkele onderzoeken

onderging i.v.m. een urineweginfectie en hoofdpijn, maar niets meer.

Ook in het kader van de asielaanvragen van uw broer M.(...) E.(...), diens echtgenote M.(...) M.(…) en

hun (stief)zoon A.(…) A.(...) werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.

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 rechtspleging

2.1. Blijkens de titel van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de nietigverklaring en de schorsing van de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op grond van artikel

39/2, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet).

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beroepen tegen beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overeenkomstig artikel 39/2, §1 van de

vreemdelingenwet echter over volheid van rechtsmacht, en treedt aldus niet louter op als annulatie-

rechter, tenzij voor wat betreft de in artikel 57/6, eerste lid, 2° en artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet

bedoelde beslissingen. Het beroep zal dus overeenkomstig artikel 39/2, § 1 van de vreemdelingenwet

worden behandeld.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het evenredigheidsbeginsel. Verzoeker

wijst erop dat hij en zijn familie verscheidene malen slachtoffer zijn geweest van lichamelijk en geestelijk

geweld vanwege Montenegrijnse politieagenten en -inspecteurs. Telkens wanneer hij hiertegen klacht

neerlegde, zo vervolgt verzoeker, werd zijn familie nog meer geviseerd. Volgens verzoeker kon van hem

niet redelijkerwijze worden verwacht dat hij alle mogelijkheden zou hebben uitgeput om bescherming te

krijgen in eigen land. Er wordt hem, zo stelt verzoeker, onterecht verweten dat hij zijn probleem niet

kenbaar zou hebben gemaakt bij de centrale politie-instanties. Verzoeker wijst erop dat er geen twijfel

bestaat omtrent de grond voor de vervolging, met name zijn religie. De bestreden beslissing is volgens

verzoeker niet evenredig met de nadelen die eruit voortspruiten.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht omdat de

“Montenegrijnse controlemechanismen” betreurenswaardig zijn. De verwerende partij erkent dit volgens

verzoeker door te stellen dat de controlemechanismen nog voor verbetering vatbaar zijn en door op het

actieplan ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en de corruptie te wijzen. Volgens verzoeker
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kan hieruit enkel worden afgeleid dat een actieplan uiterst noodzakelijk is en dat het naïef zou zijn om te

geloven dat de situatie reeds verbeterd zou zijn omdat het actieplan nog maar zeer recent werd goedge-

keurd. Verder wordt in de beslissing gewezen op het feit dat er in 2009 en 2010 bijna 150 politieagenten

een disciplinaire sanctie kregen en 27 onder hen het voorwerp uitmaakten van een strafrechtelijk

onderzoek. Verzoeker stelt dat de verwerende partij zelf bewijst hoe schrijnend de situatie in

Montenegro wel is en hoe geloofwaardig het levensverhaal van verzoeker wel is waardoor de beslissing

niet voldoet aan de draagkrachtvereiste.

3.2. Beide middelen worden omwille van hun inhoudelijke verwevenheid gezamenlijk behandeld.

3.3. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel dient te worden

opgemerkt dat dit beginsel, dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel, in onderhavige

procedure niet aan de orde is. Het komt immers de verwerende partij in haar declaratieve opdracht

enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikelen 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder voormelde

specifieke declaratieve bevoegdheid van verwerende partij.

3.4. Internationale bescherming kan slechts worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming.

Enerzijds vloeit dit voort uit artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(Vluchtelingenverdrag) waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en dat vereist

dat de asielzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees voor vervolging niet

wil inroepen. Anderzijds bepaalt artikel 48/4 van de vreemdelingenwet dat voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus vereist is dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van zijn

land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen. Een asielzoeker moet

alle lokaal aanwezige mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij hierop

geen beroep deed.

3.5. Uit het administratief dossier blijkt in de eerste plaats dat verzoeker en zijn echtgenote uiteen-

lopende verklaringen aflegden over de laatste keer dat zij de politie contacteerden. Zo stelde verzoeker

dat hij na juli 2011 niet meer naar de politie ging (stuk 3A, gehoorverslag verzoeker 22 maart 2012, p.

15), terwijl zijn echtgenote uitdrukkelijk verklaarde dat ze eind augustus 2012 samen naar de politie zijn

gegaan (stuk 3B, gehoorverslag echtgenote 22 maart 2012, p. 7). Hieruit blijkt de ongeloofwaardigheid

van hun verklaringen over hun pogingen om een beroep te doen op de lokaal aanwezige beschermings-

mogelijkheden. Verzoeker betwist deze vaststellingen niet. Ook bleek verzoeker, indien hij ontevreden

was over de dienstverlening van de politie nergens elders klacht te hebben ingediend, zoals hij zelf

uitdrukkelijk aangeeft (stuk 3A, gehoorverslag verzoeker CGVS 22 maart 2012, p. 7). Verzoeker maakt

bijgevolg geenszins aannemelijk dat hij naar aanleiding van zijn problemen – en voor zover deze

problemen geloofwaardig kunnen worden geacht – de lokaal aanwezige beschermingsmogelijkheden

heeft uitgeput, waardoor hij niet in aanmerking komt voor internationale bescherming.

3.6. Met zijn betoog over de “Montenegrijnse controlemechanismen”, dat verzoeker stoelt op een

selectieve lezing van de informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd (stuk 10,

landeninformatie) zoals die tevens in de bestreden beslissing wordt geciteerd, toont verzoeker niet aan

dat de beslissing een motiveringsgebrek vertoont. Uit de disciplinaire maatregelen die tegen politie-

agenten worden genomen, blijkt, in tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, dat in Montenegro wel

degelijk kan worden opgekomen tegen machtsmisbruik door de politie. Het feit dat er nog verbeteringen

mogelijk zijn, vormt geen voldoende grond om te besluiten dat de commissaris-generaal uit het geheel

van de aan het administratief dossier toegevoegde informatie niet kon afleiden dat de Montenegrijnse

overheid redelijke maatregelen treft ter voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade

overeenkomstig artikel 48/5 van de vreemdelingenwet, waardoor verzoeker geen behoefte aan

internationale bescherming kan doen gelden.

3.7. Waar verzoeker onder de titel “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” aanvoert dat er bij verwijdering

van het grondgebied een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal ontstaan, merkt de Raad op dat de

bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden

geweigerd, geen verwijderingsmaatregel inhoudt, waardoor zijn betoog in casu niet dienstig is.
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3.8. Ten overvloede wijst de Raad erop dat ook de asielaanvragen van verzoekers broer, M. E. en diens

echtgenote M. M. werden afgewezen door toedoen van ’s Raads arresten 86 979 en 86 980 van 6

september 2012.

3.9. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. Verzoeker toont niet aan

dat niet voldaan zou zijn aan de draagkrachtvereiste. De materiële motiveringsplicht werd derhalve niet

geschonden.

Beide middelen zijn, voor zover dienstig aangevoerd, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend en twaalf door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN F. TAMBORIJN


