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nr. 88 649 van 28 september 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 12 juli 2012

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 15 juni 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 augustus 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 14 augustus 2012.

Gelet op de beschikking van 11 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 september 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van eerste verzoekende partij en haar advocaat L. SNAUWAERT loco

advocaat S. VERHAEGEN, die tevens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt en van attaché C.

MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werden geweigerd omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig is.

De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te concluderen

tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas duidelijk blijken uit de stukken van het administratief

dossier en deugdelijk zijn. Verzoekers brengen geen concrete elementen bij die de desbetreffende
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vaststellingen afdoende weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven; ze komen in hun

verzoekschrift niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het verwijzen naar

algemene informatie en het minimaliseren, ontkennen, en vergoelijken van in de bestreden beslissingen

gedane vaststellingen. Het asielrelaas is ongeloofwaardig en kan als dusdanig geen aanleiding geven

tot het in aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch

van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

De documenten gevoegd bij het verzoekschrift vermogen geen afbreuk te doen aan voorgaande

vaststelling.

Het bevel tot strafuitvoering d.d. 25 oktober 2011 en het bevel om een opsporingsbevel uit te vaardigen

d.d. 13 juni 2012 zijn fotokopieën waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht gezien deze gemakkelijk

door knip- en plakwerk te vervalsen zijn. Overigens tonen ze niet aan dat het oproepen, het

ondervragen en het uitvaardigen van een opsporingsbevel buiten de normale gerechtelijke procedure

verlopen en er bijgevolg sprake is van een onrechtvaardige behandeling of een uiting van vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin noch bewijzen de door verzoeker beweerde fysieke en psychische

mishandelingen..

De brief aan de koning om hem asiel te verlenen en het proces-verbaal van inlichtingen van de vader

van verzoeker hebben geen objectieve bewijswaarde en zijn bijgevolg niet bij machte de asielmotieven

van verzoeker te ondersteunen.

De medische attesten tonen aan dat er bij verzoekster in het Algemeen Ziekenhuis KLINA te Kapellen

(Antwerpen) een tumor gevonden werd en op 21 oktober 2011 operatief verwijderd werd, doch tonen de

bewering als zou zij in Servië een medische behandeling geweigerd zijn omdat de Servische geheime

dienst de arts onder druk zette omwille van verzoekers problemen met hem, geenszins aan.

De kopie van verzoekers werkbadge en de twee documenten van medische onderzoeken betreffende

zijn werk, werden reeds in de bestreden beslissing besproken.

Verzoekers, die met toepassing van artikel 39/73, § 4 van de vreemdelingenwet gevraagd hebben om

gehoord te worden, leggen ter zitting originele documenten neer. Voorzover de documenten authentiek

zijn, kan er enkel uit afgeleid worden dat verzoeker opgeroepen werd voor een gehoor bij de politie en

betrokken was in een gerechtelijke procedure. Geen van de bijgevoegde stukken bevat evenwel

indicaties dat die gerechtelijke procedure of de vraag tot horen van de politie op onterechte gronden en

onwettige wijze zou geschieden. Tot slot wenst de Raad op te merken dat stukken slechts

bewijskrachtig zijn indien zij geloofwaardige verklaringen ondersteunen, wat te dezen niet het geval is.

Deze vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.

Bijgevolg tonen verzoekers niet aan dat zij redenen hebben om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer

naar Servië.
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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 achtentwintig september tweeduizend en

twaalf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


