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nr. 87 827 van 20 september 2012

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 Servische nationaliteit te zijn, op 11 mei 2012 heeft

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

13 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 17 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat R. PELLENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 Roma vrouw geboren in Kosovo Polje (Kosovo). Sinds uw

tweede of derde levensjaar woonde u met uw ouders in Pozarevac (Servië). U beschikt over de

Servische nationaliteit. Een jaar geleden verliet u uw ouderlijke huis omdat u niet meer kon aanzien dat

Servische landbouwers, voor wie uw vader werkte, hem slecht behandelden. Zij betaalden uw vader te

weinig loon uit, ze schreeuwden tegen hem, ze sloegen hem en ze verboden hem om elders te werken.

U was kwaad op uw vader omdat hij zich niet verzette. Er ontstond een ruzie en u liep weg. Sindsdien

heeft u uw ouders niet meer teruggezien. U ging samen met een vriendin, A. B. (…), in een

appartement wonen. U werkte in een school als schoonmaakster. Op een dag werden jullie door

onbekenden meegenomen met een auto en naar een verafgelegen onbekend dorp gebracht. Jullie

werden ondergebracht in een soort huis met een café, alwaar jullie samen met nog andere meisjes
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werden geprostitueerd. Jullie werden door hen opgesloten en konden nergens heen, behalve als jullie

met klanten meegingen. Wanneer jullie weigerden te werken, dreigden jullie pooiers met messen en

sloegen zij jullie. Op een dag maakten u en uw vriendin jullie pooiers duidelijk dat jullie daar weg wilden.

Jullie dreigden er ook mee de politie te verwittigen, waarna de pooiers jullie bedreigden met de dood.

Twee, drie à vier maanden voor uw vertrek naar België, kwam u in contact met kennissen van uw

ouders. Zij lichtten u in over het feit dat uw ouders niets meer met u te maken wilden hebben nadat zij te

weten waren gekomen dat u in de prostitutie werkte. U weet niet hoe uw ouders dit te weten kwamen.

Na zes maanden verplichte tewerkstelling en verblijf in het huis/café waarin u werd geprostitueerd,

ontmoetten u en uw vriendin een Turk die bereid was jullie over de grens te brengen in ruil voor 500

euro die jullie ondertussen stiekem hadden gespaard. Op 16 september 2011 verliet u Servië met

behulp van deze Turk, samen met uw vriendin. Toen jullie twee dagen later aankwamen in België, trok

uw vriendin in bij haar familie en leerde u in een kebabzaak uw huidige partner K. S. (…) kennen, bij wie

u introk. Via uw partner vernam u dat uw ouders ergens in België zijn. U heeft echter tot op heden geen

contact met hen, noch weet u waar zij verblijven. Op 8 februari 2012 vroeg u asiel aan in België. Ter

staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, uitgereikt op 23

augustus 2011 te Pozarevac; uw Servisch paspoort, uitgereikt op 23 augustus 2011 te Pozarevac; uw

geboorteakte; en kopies van de Belgische identiteitskaarten voor vreemdelingen van uw partner en

diens moeder.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lopen van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u op 18 september 2011 aankwam in België, alwaar u uw

huidige partner K. S. (…) leerde kennen in een kebabzaak. Pas op 8 februari 2012, bijna vijf maanden

later, vroeg u asiel aan. Uw verklaring te hebben gewacht om asiel aan te vragen totdat u zeker wist dat

uw huidige partner en zijn moeder goede mensen waren, is onafdoende (CGVS, p.5).

Dergelijke handelswijze kan geenszins in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel

risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Hierdoor wordt ook

uw algemene geloofwaardigheid ernstig in het gedrang gebracht.

Voorts is het op zijn minst bevreemdend te noemen dat u niet blijkt te weten op welke plaats

u gedurende zes maanden verbleef en verplicht werd tewerkgesteld als prostituee (CGVS, p.7). Hoewel

u verklaarde geen contact te hebben met de buitenwereld (CGVS, p.10), stelde u dat u wel naar

buiten mocht met klanten (CGVS, p.8) en dat u twee, drie à vier maanden voor uw vertrek naar België

contact had met kennissen van uw ouders (CGVS, p.9). Zelfs indien u zelf niet wist op welke locatie u

verbleef, is het vreemd dat u zich hierover nooit heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld bij een van uw klanten,

bij de kennissen van uw ouders of bij de andere meisjes met wie u in het huis/café verbleef. Verder

dient gewezen te worden op een tegenstrijdigheid tussen uw opeenvolgende verklaringen. Tijdens uw

gehoor op DVZ stelde u dat uw ouders niets meer met u te maken wilden hebben nadat zij te weten

kwamen dat u werkzaam was als prostituee en dat u na de laatste ruzie met uw ouders uw ouderlijke

huis verliet (verklaring DVZ, p.3). Tijdens uw gehoor op het CGVS echter verklaarde u uw ouderlijke

huis te hebben verlaten omdat u het niet langer aankon dat de Servische landbouwers voor wie uw

vader werkte, hem slecht behandelde (uw vader kreeg weinig loon uitbetaald, mocht niet elders gaan

werken, er werd tegen hem geschreeuwd en hij werd geslagen) en dat hij zich hier niet tegen verzette

(CGVS, pp.6, 11-12). Bevreemdend is ook dat u wel in staat bleek om uw identiteitskaart en uw

Servisch paspoort af te halen bij de Servische autoriteiten in de periode waarin u verklaarde

vastgehouden en uitgebuit te zijn door pooiers (CGVS, p. 6 t/m 9). Uw identiteitskaart en uw paspoort

werden immers afgegeven op 23 augustus 2011. Bovendien dient vastgesteld dat u er ook in geslaagd

bent om samen met uw vriendin de Servische grens over te steken en naar België te reizen en dat jullie

in het bezit waren van 500 Euro. Dit staat echter volledig haaks op uw bewering dat u vastgehouden

werd en geen hulp kon zoeken (CGVS, p. 6 t/m 9). Bovenstaande vaststellingen brengen uw

geloofwaardigheid verder in het gedrang.

Wat er ook van zij, er dient te worden opgemerkt dat bovenvermelde problemen van

louter gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) aard zijn. U heeft niet aannemelijk gemaakt dat u voor

deze problemen geen of onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van deze

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

bescherming door de in Servië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Hoewel u nooit problemen

heeft gekend met de politie of enige andere autoriteiten in Servië (CGVS, p.13), liet u na aangifte te

doen bij de politie (of enig andere organisatie) van uw problemen. Uw verklaring, namelijk dat u angst

had om naar de politie te gaan en dat het te gevaarlijk was om zoiets te ondernemen, dat de Serviërs

ermee gedreigd hadden dat jullie zouden worden vermoord indien jullie klacht zouden indienen, kan
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geenszins worden weerhouden als rechtvaardiging van uw nalaten terzake (CGVS, p.8). Het is immers

precies de bedoeling van het indienen van een klacht om bescherming te verkrijgen tegen de belagers

en verdere problemen die zij zouden kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op

de hoogte worden gesteld van de feiten kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden.

Internationale bescherming kan slechts worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele

aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of

zij eerst alle realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land.

Bovendien dient er op gewezen worden dat uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt

dat de Servische autoriteiten bereid zijn om voldoende bescherming te bieden, ook aan de Roma.

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. Hoewel er binnen de Servische politie weliswaar nog steeds een aantal (belangrijke)

hervormingen noodzakelijk blijven, blijkt uit de informatie dat de Servische politie 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. 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 “OSCE (Organization for Security

and Co-operation in Europe) Mission to Serbia”. Onder impuls van de OSCE 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.

Voor het geval dat de Servische politie haar werk in particuliere gevallen toch niet naar behoren

zou uitvoeren, kunnen er voorts verschillende stappen ondernomen worden om eventueel

machtsmisbruik door de politie / politioneel wangedrag aan te klagen. Wangedrag van politieagenten

wordt immers niet zondermeer gedoogd. In de loop van 2008 werden er initiatieven ingevoerd om de

routines voor een meer verantwoordelijk optreden van de politie te verbeteren. Zo werden onder andere

door het Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de OSCE,

informatiebrochures voor het publiek opgesteld, niet alleen in het Servisch, maar ook in de overige in

Servië gesproken talen, waaronder het Romani, betreffende de werkwijze die dient te worden gevolgd

om een klacht tegen politieagenten in te dienen. Het hierboven geciteerde interne controleorgaan

onderneemt disciplinaire maatregelen tegen agenten die verdacht worden van machtsmisbruik en

corruptie en zorgt voor gerechtelijke vervolging indien nodig. Hoewel er nog steeds ruimte is voor

verbetering, vooral voor wat betreft het personeelsaantal en opleiding, werkt dit systeem om klachten op

een discrete manier af te handelen naar behoren. Zo werden bijvoorbeeld van januari tot augustus 2010

307 strafrechtelijke aanklachten en 2600 administratieve procedures tegen de politie gestart, wat een

beduidende stijging was t.o.v. de voorafgaande jaren. Ten slotte kan men ook terecht bij de

Ombudsman. Zijn mandaat bestaat er ondermeer in de rechten en de vrijheden van de burgers te

beschermen en de administratie en andere wettelijke organen te controleren. Ik meen dan ook dat in

Servië redelijke maatregelen getroffen worden door de Servische 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 baseert, werd aan uw administratieve

dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen niet. Deze bevestigen

enkel uw identiteitsgegevens en nationaliteit welke niet betwist worden. Uw relatie met uw partner in

België en de identiteitsgegevens van hem en uw zijn moeder staan evenmin ter discussie. Voor het

verkrijgen van een machtiging tot verblijf op basis van uw relatie met een legaal in België verblijvende

vreemdeling dient u echter de geëigende procedures aan te wenden.

C. Conclusie
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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 eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en van artikel 57/6, eerste lid, 1° van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). In een tweede middel haalt

verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partij

roept in een derde en laatste middel de schending in van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur, meer bepaald van de motiveringsplicht.

De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.1. Betreffende de niet nader gepreciseerde opgeworpen schending van artikel 57/6, eerste lid, 1°

van de vreemdelingenwet merkt de Raad vooreerst op dat niet kan worden ingezien op welke wijze de

bestreden beslissing artikel 57/6, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet zou hebben geschonden daar

deze wetsbepaling enkel een regeling van de bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen betreft. Daarenboven toont verzoekende partij in concreto niet aan op

welke wijze een schending van dit artikel voorligt en de commissaris-generaal zijn bevoegdheid zou

hebben overschreden. De schending van voormeld artikel kan derhalve niet dienstig worden

aangevoerd.

2.2.2.1. Verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing nauwelijks gemotiveerd is, terwijl de

materiële motiveringsplicht de beweegredenen van de weigering duidelijk moet omschrijven en deze ten

gronde relevant moeten zijn. Verzoekende partij citeert vervolgens de conclusie van de bestreden

beslissing en stelt dat hieruit uitdrukkelijk blijkt dat de beslissing van de commissaris-generaal totaal

ongegrond is en dat de bijgebrachte motivering niet afdoende is om tot een weigering te komen.

2.2.2.2. De Raad stelt vast dat het argument van verzoekende partij dat de bestreden beslissing

nauwelijks gemotiveerd is, feitelijke grondslag mist. Verzoekende partij beperkt zich tot het citeren van

de conclusie dat zij niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden

erkend, en evenmin in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, doch zij gaat volledig voorbij aan de inhoud van de bestreden beslissing. De

commissaris-generaal zet immers op omstandige wijze de redenen uiteen waarom zij tot de conclusie is

gekomen dat aan verzoekende partij de vluchtelingenstatus, noch de status van subsidiaire

bescherming kan worden verleend. De beweegredenen voor zijn beslissing blijken derhalve wel duidelijk

uit zijn beslissing.

2.2.3.1. Verzoekende partij is niet akkoord met het besluit in de bestreden beslissing dat zij er niet in

geslaagd is een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken en stipt aan dat uit haar verklaringen uitdrukkelijk blijkt dat zij in gevaar verkeert in Servië ten

gevolge van haar vermeende politieke betrokkenheid. Verzoekende partij stelt dat zij niet staat werd

gesteld zich te verdedigen tegen de argumenten en de bijkomende informatie die verwerende partij

aanhaalt in haar beslissing.

2.2.3.2. De Raad merkt vooreerst op dat de stelling van verzoekende partij dat het duidelijk is dat zij in

Servië gevaar loopt omwille van haar vermeende politieke betrokkenheid, kant noch wal raakt, nu zij op

geen enkel moment heeft verklaard om die reden vervolging te vrezen of een reëel risico te lopen op het

lijden van ernstige schade.

Waar verzoekende partij opmerkt dat zij niet in staat werd gesteld om zich te verweren tegen de

argumenten en de bijkomende informatie die de commissaris-generaal aanhaalt in zijn beslissing, merkt

de Raad op dat verzoekende partij tijdens haar interview op het Commissariaat-generaal op 7 maart

2012 gedurende meer dan twee uur uitgebreid werd ondervraagd over haar vluchtrelaas en zij aldus de

mogelijkheid kreeg om al haar problemen op zeer omstandige wijze uit te leggen. Eveneens werd zij

tijdens het gehoor geconfronteerd met de tegenstrijdige verklaringen die zij op de Dienst

Vreemdelingenzaken heeft afgelegd en verzoekende partij werd derhalve de kans gegeven om deze

tegenstrijdigheid uit te leggen (“Ik stel u deze vraag omdat u op DVZ verklaarde dat uw ouders u niet
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meer wilden terugzien toen zij te weten kwamen dat u in de prostitutie werkte” administratief dossier,

stuk 3, gehoorverslag CGVS van 7 maart 2012, p. 10). De Raad wijst er ook op dat verzoekende partij

op het einde van haar gehoor de kans kreeg om nog opmerkingen te maken of vragen te stellen,

hetgeen zij heeft nagelaten (administratief dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS van 3 maart 2012, p.

13). De Raad stelt bijgevolg vast dat verzoekende partij de gelegenheid werd geboden om haar relaas

uiteen te zetten en om tegenstrijdige verklaringen uit te klaren. Verder wijst de Raad erop dat er voor de

commissaris-generaal geen verplichting bestaat tot het houden van een tegensprekelijk debat en dat

geen enkele rechtsregel voorschrijft dat de commissaris-generaal de asielzoeker op voorhand dient te

confronteren met de informatie op grond waarvan hij voornemens is de bestreden beslissing te nemen –

met uitzondering van de in artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen vermelde verplichting die op de commissaris-generaal rust om de asielzoeker tijdens het

gehoor te wijzen op tegenstrijdige verklaringen, hetgeen in casu gebeurd is.

2.2.4.1. Verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat uit haar verklaringen uitdrukkelijk blijkt dat

zij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade. Zij citeert de passage uit de bestreden

beslissing waaruit blijkt dat de Servische autoriteiten bereid zijn om voldoende bescherming te bieden,

ook aan Roma en haalt vervolgens een passus aan uit “The Country of Return Information Project” om

aan te tonen dat de situatie totaal anders is dan verwerende partij voorhoudt.

2.2.4.2. De Raad merkt vooreerst op dat in dit bericht wordt gesteld dat Roma vaak het slachtoffer zijn

van mishandeling, waarbij enkele voorbeelden worden gegeven, doch uit de passage kan niet worden

afgeleid waar, in welk land of in welke regio, deze mensenrechtenschendingen plaatsvinden, zodat de

aangebrachte informatie hoe dan ook niet als relevant kan worden beschouwd. Ten tweede stelt de

Raad vast dat verzoekende partij middels dit citaat op generlei wijze de zeer omstandige motivering in

de bestreden beslissing – die gebaseerd is op objectieve informatie die zich in het administratief dossier

bevindt – weerlegt dat de Servische autoriteiten en de Servische politie voor alle etnische groepen, met

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

vervolging garanderen en dat aldus in Servië redelijke maatregelen getroffen worden door de Servische

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

van de vreemdelingenwet. De Raad wenst verzoekende partij eraan te herinneren dat internationale

bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. Dit vloeit voort uit

artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 waarnaar wordt

verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en luidens hetwelk vereist is dat de asielzoeker de

bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees voor vervolging op grond van de in

datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds, en uit de bepalingen van artikel 48/4 van

voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus is

vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van in casu zijn land van herkomst kan of,

wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds. Luidens artikel 48/5, § 2 van de

vreemdelingenwet wordt bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 in het algemeen geboden

wanneer de Staat of partijen of organisaties, inclusief internationale organisaties, die de Staat of een

aanzienlijk deel van het grondgebied beheersen, redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of

het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch

systeem voor de opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of

ernstige schade vormen, en wanneer de asielzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft.

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk waarom zij geen beroep kon doen op de hulp van en/of

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

2.2.5. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkele moeite onderneemt

om een concreet verweer te formuleren met betrekking tot de verschillende motieven van de bestreden

beslissing. Uit de vaststellingen dat verzoekende partij te lang heeft gewacht om asiel aan te vragen in

België, hetgeen niet in overeenstemming te brengen valt met het hebben van een gegronde vrees voor

vervolging/het lopen van een reëel risico op ernstige schade, zij niet blijkt te weten op welke plaats zij

gedurende zes maanden verbleef en verplicht werd tewerkgesteld als prostituee, er een

tegenstrijdigheid werd vastgesteld tussen haar opeenvolgende verklaringen, zij wel in staat bleek te zijn

om haar identiteitskaart en haar Servisch paspoort af te halen bij de Servische autoriteten in de periode

waarin zij verklaarde vastgehouden en uitgebuit te zijn door pooiers en dat verzoekende partij in ieder

geval niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij voor haar problemen geen of onvoldoende beroep kon

doen op de in Servië aanwezige autoriteiten, kan worden besloten dat verzoekende partij de

vluchtelingenstatus in toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet kan worden toegekend.
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2.2.6. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas, waarop verzoekende partij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht en

dat de mogelijkheid zich te beroepen op de nationale bescherming in ieder geval aanwezig is. De Raad

meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis

van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Servië een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.7. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 twintig september tweeduizend en twaalf

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


