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 nr. 96 471 van 31 januari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1) X 

2) X 

3) X 

4) X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

1) de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen  

2) de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn, op 

13 november 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen van de beslissingen van 12 oktober 2012 van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag en van de 

beslissingen van 17 oktober 2012 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende de bevelen om het grondgebied te 

verlaten-asielzoeker.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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 van de tweede verwerende partij en de administratieve dossiers van 

de verwerende partijen. 

 

Gelet op de beschikking van 18 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. HARDY, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de eerste verwerende partij en van advocaat N. DE 

POORTERE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de tweede verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers dienen op 16 juli 2012 een asielaanvraag in.  

 

Op 8 augustus 2012 zijn verzoekers gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Op 12 oktober neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten aanzien van 

elk van verzoekers een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde 

van een onderdaan van een veilig land van herkomst. Dit zijn de eerste vier bestreden beslissingen 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker: 

 

“H., S. 

Nationaal nummer: (…) 

CG nummer: (…) 

DVZ nummer: (…) 

Asielaanvraag: 16/07/2012 

Overdracht CGVS: 26/07/2012 

U werd gehoord op 8 augustus 2012 van 9.00 uur tot 11.50 uur en op 4 oktober 2012 van 9.22 uur tot 

12.06 uur op de zetel van het Commissariaat-generaal, telkens bijgestaan door een tolk die het Servo-

Kroatisch machtig is. Uw raadsman, meester A.C., woonde beide gehoren integraal bij. 

A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een Bosnische Moslim, geboren in Bijeljina (huidige Republika Srpska), 

maar woonachtig in Gornji Caklovici (gemeente Tuzla, huidige Moslim-Kroatische Federatie), en bent u 

Bosnisch staatsburger. In 1992 ontvluchtte u met uw echtgenote, H. S. (O.V. …), Bosnië voor de oorlog 

naar Kroatië. Daar werd u opgepakt en verplicht terug als soldaat deel te nemen aan de oorlog tot u 

voor een tweede keer gewond raakte. U vervoegde opnieuw uw echtgenote in Kroatië en samen 

vluchtten jullie naar Duitsland, waar jullie tot 1998-1999 verbleven. Eenmaal terug in Bosnië konden 

jullie niet opnieuw in jullie eigen huis in Bijeljina trekken omdat dit ingenomen was door etnisch 

Servische vluchtelingen. Jullie vonden onderdak in een vluchtelingenkamp in de streek van Tuzla. Vier 

jaar geleden vonden jullie in diezelfde regio een huurhuis in Gornji Caklovici. Jullie kregen toen ook het 

bericht dat jullie opnieuw in jullie huis in Bijeljina mochten gaan wonen. In juli 2008 gingen jullie voor het 

eerst een kijkje nemen in jullie huis. Er woonden nog etnisch Servische vluchtelingen in en het kwam tot 

een gevecht, waarbij uw zoon T. (O.v. …) gewond raakte aan zijn oog. U vervoerde hem onmiddellijk 

naar een dokter in Tuzla. U keerde nog diezelfde dag terug naar Bijeljina om een klacht neer te leggen 

bij de politie, die beloofde iets te zullen regelen. Er gebeurde echter niets. De politie zei u ook naar het 

ministerie voor de Vluchtelingen te gaan dat iets zou kunnen regelen in verband met uw woning, maar 

daar werd u heen en weer gestuurd. Uiteindelijk duurde het nog tot oktober 2011 dat de vluchtelingen 

jullie huis verlieten en jullie jullie huis opnieuw konden betreden. Er waren evenwel veel vernielingen 

aangebracht aan uw huis en u ging er nog niet permanent in wonen. U bracht er wel ieder weekend, al 

dan niet met het volledige gezin, door om het huis te renoveren. Reeds van in het begin had u 

problemen met uw etnisch Servische buren. Zij beledigden u en uw gezin meermaals. Er werden 

teksten op jullie woning geschreven en vensters ingeslagen met stenen. Vooral jullie buurman N. M. 

maakte jullie het leven zuur omdat jullie Moslims zijn, u in het Bosnisch leger heeft gediend en uw 

schoonvader medeoprichter was van de Moslimpartij SOA (Stranka Demokratske Akcije). N. uitte 

voortdurend nationalistische beledigingen tegen jullie. Jullie meldden dit meermaals aan de politie van 

Bijeljina, echter zonder resultaat. Op 4 januari 2012 was u samen met uw echtgenote en dochter M. 

(O.V. …) in jullie woning in Bijeljina. Toen u die ochtend hout ging halen kwam het in de tuin tot een 

woordenwisseling met N.. Uiteindelijk stapte uw buurman uw tuin in en begon hij u te slaan. Uw 

echtgenote, die alles had gezien, kwam ook naar buiten en in een poging tussen haar en uw buurman te 

komen, werd u zelf nog meer geslagen waardoor u het bewustzijn verloor. Uw echtgenote belde een 

ambulance en verwittigde de politie, die ter plaatse kwam. U werd naar het ziekenhuis gebracht, waar 

uw echtgenote een verklaring aflegde aan de politie. Na een nacht in het ziekenhuis werd u 

overgebracht naar een psychiatrische instelling in Sokolac, waar u tot 25 januari 2012 verbleef. Na het 

incident kwamen jullie niet meer in Bijeljina. Op 22 februari 2012 vertrok u voor uw werk naar Rusland. 

Begin maart 2012 begon uw gezin dreigtelefoons en dreigsms-en te ontvangen dat u niet op de 

rechtbank mocht verschijnen anders zouden jullie gedood worden. Jullie vermoeden dat N. achter deze 

bedreigingen zat. Op een bepaald ogenblik werden de bedreigingen zo erg dat uw echtgenote u 

smeekte om naar Bosnië terug te keren, wat u op 10 maart 2012 ook deed. Ook na uw terugkeer uit 

Rusland bleven de telefonische bedreigingen voortduren. Op 13 maart 2012 ontving u een convocatie 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina om u op 4 april 2012 aan te melden voor gehoor. U 
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maakte uit die convocatie op dat u als beschuldigde moest verschijnen, dit terwijl u helemaal niets 

misdaan had en u in feite het slachtoffer was. U ging niet in op de oproeping omdat N. u met de dood 

had bedreigd en omdat u in de mening verkeerde dat het toch weinig zou uithalen u te verdedigen. U 

besloot op 1 april 2012 zonder uw gezin Bosnië te verlaten omdat u zich schuldig voelde voor de 

telefonische bedreigingen die uw gezin ontving. U verbleef een maand in Slovenië en twee maanden bij 

uw zus in Duitsland. Ondertussen ontving uw familie in Bosnië een tweede convocatie van de rechtbank 

van Bijeljina voor u. Ook de dreigtelefoons bleven voortduren en u besloot dat het beter was voor uw 

echtgenote en kinderen dat ze ook Bosnië zouden verlaten. Op 9 juli 2012 ontmoette u uw gezin in 

Duitsland en kwamen jullie vervolgens naar België, waar u samen met uw echtgenote, uw zonen T. en 

M. en uw dochter Medina op 16 juli 2012 asiel aanvroeg. U wenst niet naar Bosnië terug te keren omdat 

u er vreest gedood te zullen worden door N.. Bovendien vreest u door het gerecht van Bijeljina 

veroordeeld te zullen worden terwijl u onschuldig bent. 

 

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

paspoort, uitgereikt in Tuzla op 22 november 2011; het Bosnisch paspoort van uw zoon M., uitgereikt in 

Tuzla op 19 april 2010; uw Bosnische identiteitskaart, uitgereikt in Tuzla; uw geboorteakte, uitgereikt in 

Bijeljina op 18 juni 2012; uw huwelijksakte, uitgereikt in Bijeljina op 18 juni 2012; de Bosnische 

geboorteaktes van M. en M., uitgereikt in Tuzla op 17 maart 2010 en 20 juni 2012; de Duitse 

geboorteaktes van M. en M., uitgereikt in Berlijn op 8 augustus 1995 en 25 april 1994; de 

inschrijvingsbewijzen van u en uw gezinsleden in de gemeente Tuzla, d.d. 31 januari 2005, 2 februari 

2005, 20 april 2006, 13 april 2009 en 17 maart 2010; uw legerboekje; een beslissing van het ministerie 

van Defensie waarin uw aanvraag om het statuut van lid van de Krijgsmacht van de Republiek Bosnië-

Herzegovina voor de periode 18 april 1992 tot 10 augustus 1992 toegekend te krijgen deels aanvaard 

werd en deels geweigerd werd, uitgereikt in Tuzla op 25 mei 2007; drie attesten, onder andere van het 

kadaster van Bijeljina, waaruit blijkt dat jullie een eigendom hebben in Bijeljina en dat jullie geprobeerd 

hebben hier na de oorlog naartoe terug te keren; twee medische attesten in verband met uw verzorging 

na het incident van 4 januari 2012, d.d. 4 januari 2012 en 27 januari 2012; een proces-verbaal over het 

incident van 4 januari 2012, uitgereikt in Bijeljina op 4 januari 2012; twee convocaties van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg van Bijeljina d.d. 13 maart 2012 en 17 mei 2012 om u aan te melden op 

respectievelijk 4 april 2012 en 18 juni 2012; en een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 

Bijeljina d.d. 25 mei 2012 waarin wordt vermeld dat u nooit bent ingegaan op de convocatie om u te 

melden op 4 april 2012 en dat u zal worden veroordeeld bij verstek als u zich niet binnen de 30 dagen 

meldt. Volgens u gaat het hier evenwel om de akte van inbeschuldigingstelling tegen u (CGVS 11 p. 4). 

B. Motivering 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle stukken in uw administratieve dossier stel ik vast dat ik uw 

asielaanvraag niet in overweging kan nemen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Bosnië-Herzegovina vastgesteld als 

veilig land van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor. 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Bosnië verlaten te hebben wegens herhaalde problemen die u en uw gezin er hadden in 

uw geboortestreek Bijeljina (Republika Srpska) met etnische Serviërs omdat jullie Moslims zijn, omdat u 

in het Bosnisch leger heeft gediend tijdens de oorlog en omdat uw schoonvader medeoprichter van de 

Moslimpartij SDA was. In juni 2008 kwam het tot een ruzie met de etnisch Servische vluchtelingen die 

op dat moment jullie huis in Bijeljina bewoonden, waarbij uw zoon T. gewond raakte. Nadat jullie jullie 
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huis in oktober 2011 terug konden betreden, werden u en uw gezin regelmatig door jullie etnisch 

Servische buren beledigd. Ook werden er regelmatig vernielingen aan jullie woning aangebracht. Tot 

slot werd u op 4 januari 2012 fysiek aangevallen door jullie etnisch Servische buurman N. die jullie al 

herhaaldelijk had bedreigd en geprovoceerd. Na dit incident werden u en uw gezin meermaals 

telefonisch met de dood bedreigd door een anoniem persoon die vermoedelijk jullie buurman N. was. 

Bovendien werd u opgeroepen als beschuldigde door de rechtbank van Bijeljina (CGVS I p. 8-9, 11-16; 

CGVS II p. 5-14; CGVS I echtgenote p. 6-11; CGVS T. p. 6-8; CGVS Medina p. 6-8). 

In verband met het incident van 2008 dient opgemerkt te worden dat dit dateert van ruim vier jaar voor 

jullie komst naar België en bijgevolg bezwaarlijk als directe aanleiding van jullie vlucht anno 2012 kan 

worden beschouwd. Bovendien hebben de etnisch Servische vluchtelingen die jullie eigendom in 

Bijeljina bezet hadden jullie woning intussen verlaten en hebben jullie deze eigendom kunnen 

recupereren (CGVS I p. 11-13; CGVS I echtgenote p. 3). Overigens gaf u zelf nog aan dat de daders 

van de aanval waarbij uw zoon gewond raakte in 2008 niets te maken hebben met de persoon die de 

belangrijkste oorzaak vormde voor uw vlucht uit Bosnië anno 2012, namelijk N. M. (CGVS II p.5). 

Voor wat betreft de problemen met jullie etnisch Servische buren in Bijeljina (beledigingen, vloeken, 

teksten op huis geschreven, vernielingen aangebracht aan jullie woning), waaronder de problemen met 

jullie buurman N. (beledigingen, provocaties, fysieke aanval op 4 januari 2012, telefonische 

bedreigingen nadien), heeft u niet aangetoond dat u voor deze problemen geen of onafdoende beroep 

kon doen - of in geval van een terugkeer naar Bosnië zou kunnen doen - op de autoriteiten in uw land 

van herkomst voor hulp of bescherming. U beweerde weliswaar dat de (Servische) politie van Bijeljina u 

nooit (afdoende) hielp omdat u Moslim bent en de politie daar ook geen Moslims wil, en omdat een 

Serviër een andere Serviër nooit iets gaat verwijten en de Servische politie Servische strijders (zoals N.) 

beschermt (CGVS I p. 12; CGVS II p. 7, 12). Echter, op basis van het geheel van uw verklaringen en die 

van uw familieleden kan niet zonder meer besloten worden tot een algeheel gebrek 

aan wil vanwege de Servische autoriteiten in Bijeljina om u en uw gezin de nodige hulp of bescherming 

te bieden. U verklaarde dat u de beledigingen door uw buren en de schade die aan uw woning werd 

aangebracht meermaals bij de politie ging signaleren en dat de politie hierop aangaf dat ze zou komen, 

maar dat ze uiteindelijk nooit kwam toen u in het weekend ter plaatse aanwezig was. Er dient evenwel 

vastgesteld te worden dat de politie in uw afwezigheid toch wel een paar keer kwam en de buren erop 

wees zulke dingen niet meer te doen (CGVS II p. 6). Het loutere feit dat er uiteindelijk niemand 

meegenomen werd naar het politiebureau (CGVS II p. 6) wijst niet noodzakelijkerwijze op een gebrekkig 

optreden vanwege de Servische autoriteiten. U voegde immers zelf toe niet te weten wie precies 

bijvoorbeeld de vernielingen aan uw woning aanbracht (CGVS II p. 6). Aangaande de bedreigingen door 

N. vóór 4 januari 2012 maakten u en uw familie duidelijk dat jullie deze problemen ook meermaals 

(telefonisch) meldden aan de politie (CGVS I p. 17; CGVS 11p. 6-7; CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS 

T. p. 7; CGVS Medina p. 6). Echter, andermaal blijkt geenszins uit uw verklaringen en die van uw familie 

dat de politie van Bijeljina naar aanleiding van uw problemen met N. niet naar behoren optrad. De politie 

zei u dat ze het zou regelen en dat het weer rustig zou zijn (CGVS I p. 17) en dat ze ter plaatse zou 

gaan (CGVS II p. 7). U weet evenwel niet of zij dat werkelijk ook deed (CGVS I p. 17; CGVS II p. 7). Uw 

echtgenote verklaarde echter dat zij na jullie telefonische aangiftes wel een paar keer een politiewagen 

aan N.s woning zag staan, maar dat ze niet weet of de politie N. dan een waarschuwing gaf of niet 

(CGVS I echtgenote p. 7, 9). Uw zoon T. beweerde dat de politie naar aanleiding van jullie telefonische 

klachten vaak langskwam (CGVS T. p. 7). Dat er evenwel niets veranderde en de provocaties bleven 

voortduren (CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS T. p. 7; CGVS M. p. 6) betekent wederom niet zonder 

meer dat er niet naar behoren werd opgetreden door de politie. Van de telefonische bedreigingen na 4 

januari 2012 hebben jullie dan weer nooit aangifte gedaan. U deed dit niet omdat u niet wist wat te 

zeggen tegen de politie en omdat N. ermee gedreigd had u te zullen doden indien u deze bedreigingen 

ergens zou signaleren. Uw echtgenote stelde zoiets niet gedaan te hebben uit angst voor N. (CGVS I p. 

17; CGVS II p. 14; CGVS I echtgenote p. 11). Geen van deze verklaringen volstaat evenwel om te 

kunnen besluiten tot een gebrek aan bescherming door uw eigen autoriteiten. Indien u de politie niet op 

de hoogte stelde van deze feiten, kon zij hier vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Hier dient nog 

opgemerkt te worden dat internationale bescherming slechts kan 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, wat in casu niet het geval is. 

Om uw stelling dat u als Moslim niet geholpen werd/wordt door de autoriteiten in de Republika Srpska 

kracht bij te zetten wees u er op dat uw aangifte van het incident waarbij uw zoon in 2008 aan het oog 

gewond raakte onbehandeld bleef en dat u, toen u meermaals bij de politie van Bijeljina ging informeren 

naar de stand van zaken, steeds te horen kreeg dat u later moest terugkomen, dat het onderzoek nog 

niet gedaan was (CGVS II p. 11). Hierna gewezen op het feit dat er toch wel klachten van Moslims 

tegen 
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Serviërs behandeld worden door de rechtbanken van de Republika Srpska, stelde u dat enkel Moslims 

die politiek actief zijn of die veel geld hebben hun rechten kunnen doordrukken. U kon deze blote 

bewering echter geenszins hard maken (CGVS II p. 12). Tevens wees u er ter illustratie van het door u 

beweerde gebrek aan bescherming voor u door de Servische autoriteiten van de Republika Srpska op 

dat de politie van Bijeljina in haar proces-verbaal naar aanleiding van het incident op 4 januari 2012 

genoteerd heeft dat N. was gaan lopen en dat ze hem niet gevonden hebben, dit terwijl uw echtgenote 

hem duidelijk had aangewezen als schuldige toen de politie ter plaatse kwam (CGVS I p. 15; 

CGVS II p. 9). Echter, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote pas in het ziekenhuis een verklaring 

aflegde bij de politie en dat u niet zeker weet of de politie na die verklaring N. alsnog is gaan zoeken 

(en dat N. tegen dan misschien de benen had genomen) (CGVS I p. 15; CGVS II p. 9). Uw echtgenote 

gaf zelf ook duidelijk aan dat de politie ter plaatse kwam en meteen begon te vragen wat er 

was gebeurd en wie de dader was, maar dat ze op dat ogenblik niet in staat was een verklaring af te 

leggen en alleen maar met haar vinger in de richting van de buurman had kunnen wijzen, dat jullie 

vervolgens onmiddellijk naar het ziekenhuis hadden moeten vertrekken en dat ze pas dan een 

verklaring had afgelegd aan de politie (CGVS I echtgenote p. 7; CGVS M. p. 7). Op basis van 

voorgaande kan andermaal niet geconcludeerd worden dat het optreden van de politie die dag niet naar 

behoren verliep en kan geenszins worden besloten dat de politie N. moedwillig ongemoeid zou hebben 

gelaten. U verklaarde trouwens ook nog niet te weten of de politie van Bijeljina N. ná 4 januari 2012 nog 

heeft gezocht en of N. op een gegeven ogenblik misschien toch gearresteerd is geweest (CGVS II p. 9). 

Evenmin weet u of er ook een rechtszaak loopt tegen N. (in de hoedanigheid van beschuldigde) en of hij 

intussen misschien veroordeeld is (CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). 

Volledigheidshalve kan in dit verband nog worden toegevoegd dat uit de informatie aanwezig op het 

Commissariaat-generaal blijkt dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

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

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. De afgelopen 

jaren werd een gestage vooruitgang vastgesteld inzake de samenwerking, communicatie en coördinatie 

tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele 

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische onderdanen ongeacht 

hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 

van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. U toonde niet aan en legde geen begin 

van bewijs neer dat u in geval van problemen geen of onvoldoende beroep kon doen - of bij eventuele 

toekomstige problemen zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de in Bosnië 

aanwezige autoriteiten. 

Bijkomend heeft u onvoldoende elementen aangebracht waarom jullie, om jullie herhaalde problemen 

met etnische Serviërs in Bijeljina - en in het bijzonder de problemen met N. - te ontlopen, niet langer in 

de gemeente Tuzla hadden kunnen blijven wonen, waar zowel u als uw gezinsleden geen 

noemenswaardige problemen met andere burgers of de autoriteiten hebben gekend (CGVS I p. 16; 

CGVS II p. 13; CGVS I echtgenote p. 5, 12; CGVS T. p. 8; CGVS M. p. 8). Dat u het zich financieel niet 

langer kon permitteren om de woning in de gemeente Tuzla te blijven huren (CGVS I p. 16) betreft een 

motief van louter economische aard dat niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie 

of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming en kan derhalve niet worden weerhouden. U stelde 

weliswaar dat N. u in Tuzla zou komen doden (CGVS II p. 14) en uw echtgenote verklaarde eveneens 

dat ze N. in staat acht jullie te komen bedreigen in Tuzla (CGVS I echtgenote p. 11-12). Uit niets blijkt 

evenwel dat u in voorkomend geval van problemen met N. in Tuzla niet op de nodige hulp van of 

bescherming door de autoriteiten van de Moslim-Kroatische Federatie zou kunnen rekenen (CGVS II p. 

14). 

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen dat u, omdat u Moslim bent en N. een leider 

was van de etnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië die nu door politie en rechtbanken 

gerespecteerd en beschermd wordt, naar aanleiding van het incident van 4 januari 2012 plots geheel 

onterecht als beschuldigde wordt vervolgd door het gerecht van Bijeljina voor openbare ordeverstoring 

en het feit dat u N. zou hebben aangevallen, dit terwijl u in werkelijkheid het slachtoffer was en volstrekt 

onschuldig bent (CGVS I p.8-9, 15; CGVS II p. 4, 9; CGVS I echtgenote p. 11), maar weinig overtuigend 

zijn. Uit de door u neergelegde documenten van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina, in het 

bijzonder uit de beslissing d.d. 25 mei 2012, blijkt inderdaad dat er tegen u een correctionele procedure 

loopt als beschuldigde. Dit wordt door mij op zich dan ook niet betwist. U heeft 
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echter geen overtuigende elementen aangebracht op basis waarvan besloten zou kunnen worden dat u 

om redenen uit de Conventie, in casu uw etnie/religie, geviseerd zou worden door de autoriteiten van de 

Republika Srpska en geheel onrechtmatig gerechtelijk vervolgd en veroordeeld zou worden naar 

aanleiding van het incident van 4 januari 2012. Vooreerst kan hier herhaald worden dat u niet weet of er 

misschien ook een gerechtelijke procedure loopt tegen N. en hij intussen misschien veroordeeld is 

(CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). Bovendien is uw kennis van de rechtszaak die tegen u werd 

aangespannen zeer ontoereikend. U weet niet naar aanleiding van wat de drie gerechtelijke 

documenten die u neerlegde precies werden uitgereikt. U kon slechts zeggen dat de politie op 4 januari 

2012 een proces-verbaal opstelde en dit dan op de rechtbank heeft neergelegd (CGVS II p. 8, 10). U 

voegde toe dat uw familie geen officiële klacht neerlegde tegen N.. Uw echtgenote beaamde dat zij 

enkel een verklaring aflegde tegenover de politie, maar geen officiële klacht indiende tegen N. (CGVS I 

echtgenote p. 9). U weet echter niet of N. misschien een klacht tegen u heeft ingediend na het incident 

van 4 januari 2012 en of het dus in het kader van een dergelijke klacht is dat een correctionele 

procedure tegen u werd opgestart (CGVS II p. 8, 10). In het laatste geval kan niet zonder meer gewaagd 

worden van een geheel onrechtmatig optreden vanwege het gerecht van Bijeljina. Voorts blijkt u niet op 

de hoogte te zijn van de exacte beschuldigingen die u ten laste worden gelegd. U weet enkel dat het te 

maken heeft met het verstoren van de openbare orde. U weet niet waarover de wetsartikelen die 

vermeld worden in het document van 25 mei 2012 precies handelen en u weet ook niet welke straf u 

volgens die artikelen riskeert. U heeft zich hierover ook nooit geïnformeerd bijvoorbeeld bij een advocaat 

(CGVS II p. 4, 9-10, 12-13). U bent er overigens ook geenszins van op de hoogte of er al een definitief 

vonnis in uw zaak geveld is (CGVS II p. 12). 

Hoe dan ook bracht u onvoldoende elementen aan dat u, indien u meent daadwerkelijk onrechtmatig 

vervolgd te worden door het gerecht van Bijeljina en vreest veroordeeld te worden voor iets wat u niet 

gedaan heeft, dit niet in Bosnië had/zou kunnen aanklagen en zich niet had/zou kunnen verdedigen. U 

liet immers na uw verdediging op zich te nemen in de rechtszaak die tegen u werd aangespannen. U 

ging nooit in op de convocaties die u ontving en u nam geen advocaat onder de arm om u te verdedigen 

(CGVS II p. 9; CGVS I echtgenote p. 11). Dat u dit alles niet deed omdat N. u en uw gezin met de dood 

bedreigde indien u op de rechtbank zou verschijnen (CGVS II p. 9-10,12) volstaat, onder meer in 

het licht van bovenstaande informatie dat de in Bosnië opererende autoriteiten bij eventuele 

(veiligheids)problemen aan alle Bosnische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende 

bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980, niet als uitleg. Voorts zocht u in dit verband nooit de hulp 

van mensenrechtenorganisaties in Bosnië of klaagde u uw zaak nooit aan bij de Ombudsman (CGVS II 

p. 11-13). Uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat elke Bosniër met een klacht terechtkan bij de 

Ombudsman, die de mensenrechtensituatie in Bosnië-Herzegovina opvolgt. Ten slotte zijn er in Bosnië-

Herzegovina verschillende NGO's actief die een belangrijke rol spelen bij het verdedigen van de 

mensenrechten. Zo beschikt de NGO Vasa Prava BiH over een netwerk van zestien 

rechtsbijstandskantoren en zestig mobiele teams en verleent ze gratis rechtsbijstand. Haar activiteiten 

gaan van het publiceren van brochures tot het aanhangig maken van specifieke zaken bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast speelt ook het Helsinki Committee for Human Rights in 

beide Bosnische deelentiteiten een sleutelrol. Ze doet dit door middel van verschillende informatie, het 

aanklagen van wantoestanden, de publicatie van rapporten en het organiseren van debatten, en 

rechtsbijstand. 

Gevraagd waarom u nooit een beroep deed op een advocaat - noch in Bosnië noch vanuit België - om 

advies en informatie in te winnen en u bij te laten staan bij uw verdediging repliceerde u eerst niet te 

weten waarom u zoiets niet deed (CGVS II p. 10), wees u er later op dat het allemaal zo snel is gegaan 

en dat u snel uit Bosnië bent vertrokken eens N. u begon te bedreigen (CGVS II p. 13), en stelde u 

tot slot ook nog dat u hiervoor geen geld heeft (CGVS II p. 13). Geen van deze verklaringen volstaat 

evenwel als rechtvaardiging voor uw nalaten u te informeren over uw zaak of uw verdediging via een 

advocaat op zich te nemen. Immers, u vertrok pas uit Bosnië op 1 april 2012 terwijl de bedreigingen al 

begin maart startten en, zoals hierboven reeds werd aangestipt, bestaan in Bosnië mogelijkheden tot 

het verkrijgen van gratis rechtsbijstand. Dat u zelfs nooit een poging heeft ondernomen om ook maar 

enige informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van uw problemen, hoewel het hier om 

een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees voor vervolging, is overigens 

een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging 

zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers 

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die 

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in kopie in bijlage aan uw 

administratief dossier toegevoegd. 
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De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen 

ombuigen. Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw huwelijksakte, het paspoort van uw 

zoon M., de Bosnische en Duitse geboorteaktes van M. en M., de inschrijvingsbewijzen van u en uw 

gezinsleden in de gemeente Tuzla, uw legerboekje, en de beslissing van het ministerie van Defensie 

d.d. 25 mei 2007 staven uw nationaliteit en identiteit en die van uw kinderen, uw burgerlijke staat, jullie 

verblijf in Duitsland, jullie verblijf in de gemeente Tuzla en uw betrokkenheid bij de Bosnische 

strijdkrachten tijdens de oorlog in Bosnië. Geen van deze elementen wordt op zich door mij betwist. De 

attesten met betrekking tot jullie eigendom in Bijeljina bewijzen dat jullie daar over een eigen woning 

beschikken en dat deze bezet werd door etnisch Servische vluchtelingen. Ook dit gegeven staat op zich 

in bovenstaande beslissing niet ter discussie. De medische attesten, het proces-verbaal, de convocaties 

en de beslissing d.d. 25 mei 2012 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina bevestigen dat er 

op 4 januari 2012 een incident met uw buurman in Bijeljina plaatsvond en dat er nu een gerechtelijke 

procedure tegen u loopt. Deze documenten kunnen evenwel niets wijzigen enerzijds aan de bevinding 

dat u een veilig vestigingsalternatief in de Federatie heeft om de problemen met uw buurman te 

ontlopen en anderzijds aan de bevinding dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geheel 

onrechtmatig juridisch vervolgd zou worden omdat u Moslim bent of dat u zich in voorkomend geval niet 

afdoende zou kunnen verdedigen (cf. supra). 

Ook in het kader van de asielaanvragen van uw echtgenote H. S. (OV …), uw zoon H. T. (…) en uw 

dochter H. M. (…) werd een weigeringsbeslissing genomen. 

C. Conclusie  

Steunend op artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te 

nemen.” 

 

Ten aanzien van tweede verzoekster: 

 

“H., S. 

Nationaal nummer: (…) 

CG nummer: (…) 

DVZ nummer: (…) 

Asielaanvraag: 16/07/2012 

Overdracht CGVS: 26/07/2012 

U werd gehoord op 8 augustus 2012 van 11.50 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur en op 4 

oktober 2012 van 12.10 uur tot 12.15 uur op de zetel van het Commissariaat-generaal, bijgestaan door 

een tolk die het Servo-Kroatisch machtig is. Uw advocaat, meester C, was gedurende het hele eerste 

gehoor aanwezig. 

A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een Bosnische Moslim, geboren in Bijeljina (Republika Srpska), maar 

woonachtig in Gornji Caklovici (gemeente Tuzla, huidige Moslim-Kroatische Federatie) en bent u 

Bosnisch staatsburger. Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw 

asielaanvraag integraal baseert op dezelfde motieven die uw echtgenoot, H. S. (O.V. …), in het kader 

van zijn asielaanvraag aanhaalde. Zo verklaarde u dat uw echtgenoot in het Bosnische leger diende, 

maar dat jullie in 1992 Bosnië ontvluchtten naar Duitsland, waar jullie bleven tot ongeveer 1998. Toen 

keerden jullie terug naar Bosnië. Bij jullie terugkeer naar Bosnië konden jullie niet onmiddellijk terug naar 

jullie huis in Bijeljina omdat daar etnisch Servische vluchtelingen in woonden. 

Jullie vonden onderdak in een vluchtelingenkamp, tot jullie vier jaar geleden een eigen huis huurden in 

Gornji Caklovici. In die periode kregen jullie ook bericht dat jullie terug naar jullie eigen huis in Bijeljina 

konden. In de zomer van 2008 gingen jullie er een kijkje nemen. Het kwam echter tot een ruzie met de 

bewoners van jullie huis en in de schermutselingen raakte uw zoon T. (O.V….) gewond . 

Jullie brachten hem onmiddellijk naar het ziekenhuis in Tuzla. Uw echtgenoot keerde terug naar Bijeljina 

waar hij een klacht indiende bij de politie, echter zonder gevolg. Jullie bleven in Gornji Caklovici wonen 

en in oktober 2011 kregen jullie uiteindelijk het bericht dat de vluchtelingen jullie huis in Bijeljina hadden 

verlaten. Jullie huis was echter zwaar beschadigd en moest volledig worden gerenoveerd. Daarom 

konden jullie er nog niet permanent in wonen, maar jullie gingen er wel ieder weekend naartoe om te 

klussen. Al onmiddellijk kregen jullie problemen met jullie etnisch Servische buurman N. M.. 

Hij schold jullie uit en bedreigde jullie. Op 4 januari 2012 kwam het tot een fysiek treffen met uw 

echtgenoot. Uw echtgenoot werd zwaar geslagen door N.. U was getuige van het incident en ook uw 

dochter M. (o.v….) was die dag in het huis aanwezig. U belde een ziekenwagen en verwittigde de 

politie. Beide kwamen ter plaatse en voerden uw echtgenoot naar het ziekenhuis. Daar legde u een 

verklaring af. Uw echtgenoot werd naar een psychiatrische instelling in Sokolac gebracht. 

Na zijn ontslag uit die instelling kwam hij terug naar Gornji Caklovici. Jullie besloten niet meer terug te 

gaan naar het huis in Bijeljina. In Gornji Caklovici ontvingen jullie dreigtelefoontjes. U vermoedt dat deze 
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gepleegd werden door jullie buurman N.. Uw echtgenoot ging in februari 2012 in Rusland werken, maar 

ondertussen werden de dreigtelefoontjes steeds erger en u smeekte uw echtgenoot om naar huis terug 

te keren. Op 10 maart 2012 deed hij dat ook. Kort na zijn terugkeer ontvingen jullie een eerste 

convocatie voor uw echtgenoot van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina. Uit die convocatie, 

maakten jullie op dat uw echtgenoot er moest verschijnen als beschuldigde. Uw echtgenoot voelde zich 

schuldig omdat hij vond dat de problemen door hem kwamen en op 1 april 2012 verliet hij Bosnië, 

zonder dat u aanvankelijk wist waar hij was. Na een aantal dagen kreeg u opnieuw contact met hem. U 

besloot eerst om uw echtgenoot niet te vervoegen omdat u hoopte dat de bedreigingen zouden 

minderen en omdat uw kinderen in Tuzla nog naar school gingen. De bedreigingen hielden echter niet 

op en u besloot na het schooljaar met uw kinderen naar uw echtgenoot te reizen. Op 8 juli 2012 verliet U 

Bosnië om uw echtgenoot te ontmoeten in Duitsland, waar hij bij zijn zus verbleef. Na een aantal dagen 

reisden jullie door naar België, waar jullie op 16 juli 2012 asiel aanvroegen. 

U bent in het bezit van uw Bosnisch paspoort, uitgereikt in Tuzla op 7 juli 2010; uw Bosnische 

identiteitskaart; en uw geboorteakte, uitgereikt in Bijeljina op 18 juni 2012. 

B. Motivering 

Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag 

baseert op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw echtgenoot, H. S.. In het 

kader van zijn asielaanvraag werd besloten tot een weigering van inoverwegingname van een 

asielaanvraag, die luidt als volgt: 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle stukken in uw administratieve dossier stel ik vast dat ik uw 

asielaanvraag niet in overweging kan nemen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Bosnië-Herzegovina vastgesteld als 

veilig land van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor. 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Bosnië verlaten te hebben wegens herhaalde problemen die u en uw gezin er hadden in 

uw geboortestreek Bijeljina (Republika Srpska) met etnische Serviërs omdat jullie Moslims zijn, omdat u 

in het Bosnisch leger heeft gediend tijdens de oorlog en omdat uw schoonvader medeoprichter van de 

Moslimpartij SDA was. In juni 2008 kwam het tot een ruzie met de etnisch Servische vluchtelingen die 

op dat moment jullie huis in Bijeljina bewoonden, waarbij uw zoon T. gewond raakte. Nadat jullie jullie 

huis in oktober 2011 terug konden betreden, werden u en uw gezin regelmatig door jullie etnisch 

Servische buren beledigd. Ook werden er regelmatig vernielingen aan jullie woning aangebracht. Tot 

slot werd u op 4 januari 2012 fysiek aangevallen door jullie etnisch Servische buurman N. die jullie al 

herhaaldelijk had bedreigd en geprovoceerd. Na dit incident werden u en uw gezin meermaals 

telefonisch met de dood bedreigd door een anoniem persoon die vermoedelijk jullie buurman N. was. 

Bovendien werd u opgeroepen als beschuldigde door de rechtbank van Bijeljina (CGVS I p. 8-9, 11-16; 

CGVS II p. 5-14; CGVS I echtgenote p. 6-11; CGVS T. p. 6-8; CGVS Medina p. 6-8). 

In verband met het incident van 2008 dient opgemerkt te worden dat dit dateert van ruim vier jaar voor 

jullie komst naar België en bijgevolg bezwaarlijk als directe aanleiding van jullie vlucht anno 2012 kan 

worden beschouwd. Bovendien hebben de etnisch Servische vluchtelingen die jullie eigendom in 

Bijeljina bezet hadden jullie woning intussen verlaten en hebben jullie deze eigendom kunnen 

recupereren (CGVS I p. 11-13; CGVS I echtgenote p. 3). Overigens gaf u zelf nog aan dat de daders 

van de aanval waarbij uw zoon gewond raakte in 2008 niets te maken hebben met de persoon die de 

belangrijkste oorzaak vormde voor uw vlucht uit Bosnië anno 2012, namelijk N. M. (CGVS II p.5). 
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Voor wat betreft de problemen met jullie etnisch Servische buren in Bijeljina (beledigingen, vloeken, 

teksten op huis geschreven, vernielingen aangebracht aan jullie woning), waaronder de problemen met 

jullie buurman N. (beledigingen, provocaties, fysieke aanval op 4 januari 2012, telefonische 

bedreigingen nadien), heeft u niet aangetoond dat u voor deze problemen geen of onafdoende beroep 

kon doen - of in geval van een terugkeer naar Bosnië zou kunnen doen - op de autoriteiten in uw land 

van herkomst voor hulp of bescherming. U beweerde weliswaar dat de (Servische) politie van Bijeljina u 

nooit (afdoende) hielp omdat u Moslim bent en de politie daar ook geen Moslims wil, en omdat een 

Serviër een andere Serviër nooit iets gaat verwijten en de Servische politie Servische strijders (zoals N.) 

beschermt (CGVS I p. 12; CGVS II p. 7, 12). Echter, op basis van het geheel van uw verklaringen en die 

van uw familieleden kan niet zonder meer besloten worden tot een algeheel gebrek 

aan wil vanwege de Servische autoriteiten in Bijeljina om u en uw gezin de nodige hulp of bescherming 

te bieden. U verklaarde dat u de beledigingen door uw buren en de schade die aan uw woning werd 

aangebracht meermaals bij de politie ging signaleren en dat de politie hierop aangaf dat ze zou komen, 

maar dat ze uiteindelijk nooit kwam toen u in het weekend ter plaatse aanwezig was. Er dient evenwel 

vastgesteld te worden dat de politie in uw afwezigheid toch wel een paar keer kwam en de buren erop 

wees zulke dingen niet meer te doen (CGVS II p. 6). Het loutere feit dat er uiteindelijk niemand 

meegenomen werd naar het politiebureau (CGVS II p. 6) wijst niet noodzakelijkerwijze op een gebrekkig 

optreden vanwege de Servische autoriteiten. U voegde immers zelf toe niet te weten wie precies 

bijvoorbeeld de vernielingen aan uw woning aanbracht (CGVS II p. 6). Aangaande de bedreigingen door 

N. vóór 4 januari 2012 maakten u en uw familie duidelijk dat jullie deze problemen ook meermaals 

(telefonisch) meldden aan de politie (CGVS I p. 17; CGVS 11p. 6-7; CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS 

T. p. 7; CGVS Medina p. 6). Echter, andermaal blijkt geenszins uit uw verklaringen en die van uw familie 

dat de politie van Bijeljina naar aanleiding van uw problemen met N. niet naar behoren optrad. De politie 

zei u dat ze het zou regelen en dat het weer rustig zou zijn (CGVS I p. 17) en dat ze ter plaatse zou 

gaan (CGVS II p. 7). U weet evenwel niet of zij dat werkelijk ook deed (CGVS I p. 17; CGVS II p. 7). Uw 

echtgenote verklaarde echter dat zij na jullie telefonische aangiftes wel een paar keer een politiewagen 

aan N.s woning zag staan, maar dat ze niet weet of de politie N. dan een waarschuwing gaf of niet 

(CGVS I echtgenote p. 7, 9). Uw zoon T. beweerde dat de politie naar aanleiding van jullie telefonische 

klachten vaak langskwam (CGVS T. p. 7). Dat er evenwel niets veranderde en de provocaties bleven 

voortduren (CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS T. p. 7; CGVS M. p. 6) betekent wederom niet zonder 

meer dat er niet naar behoren werd opgetreden door de politie. Van de telefonische bedreigingen na 4 

januari 2012 hebben jullie dan weer nooit aangifte gedaan. U deed dit niet omdat u niet wist wat te 

zeggen tegen de politie en omdat N. ermee gedreigd had u te zullen doden indien u deze bedreigingen 

ergens zou signaleren. Uw echtgenote stelde zoiets niet gedaan te hebben uit angst voor N. (CGVS I p. 

17; CGVS II p. 14; CGVS I echtgenote p. 11). Geen van deze verklaringen volstaat evenwel om te 

kunnen besluiten tot een gebrek aan bescherming door uw eigen autoriteiten. Indien u de politie niet op 

de hoogte stelde van deze feiten, kon zij hier vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Hier dient nog 

opgemerkt te worden dat internationale bescherming slechts kan 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, wat in casu niet het geval is. 

Om uw stelling dat u als Moslim niet geholpen werd/wordt door de autoriteiten in de Republika Srpska 

kracht bij te zetten wees u er op dat uw aangifte van het incident waarbij uw zoon in 2008 aan het oog 

gewond raakte onbehandeld bleef en dat u, toen u meermaals bij de politie van Bijeljina ging informeren 

naar de stand van zaken, steeds te horen kreeg dat u later moest terugkomen, dat het onderzoek nog 

niet gedaan was (CGVS II p. 11). Hierna gewezen op het feit dat er toch wel klachten van Moslims 

tegen 

Serviërs behandeld worden door de rechtbanken van de Republika Srpska, stelde u dat enkel Moslims 

die politiek actief zijn of die veel geld hebben hun rechten kunnen doordrukken. U kon deze blote 

bewering echter geenszins hard maken (CGVS II p. 12). Tevens wees u er ter illustratie van het door u 

beweerde gebrek aan bescherming voor u door de Servische autoriteiten van de Republika Srpska op 

dat de politie van Bijeljina in haar proces-verbaal naar aanleiding van het incident op 4 januari 2012 

genoteerd heeft dat N. was gaan lopen en dat ze hem niet gevonden hebben, dit terwijl uw echtgenote 

hem duidelijk had aangewezen als schuldige toen de politie ter plaatse kwam (CGVS I p. 15; 

CGVS II p. 9). Echter, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote pas in het ziekenhuis een verklaring 

aflegde bij de politie en dat u niet zeker weet of de politie na die verklaring N. alsnog is gaan zoeken 

(en dat N. tegen dan misschien de benen had genomen) (CGVS I p. 15; CGVS II p. 9). Uw echtgenote 

gaf zelf ook duidelijk aan dat de politie ter plaatse kwam en meteen begon te vragen wat er 

was gebeurd en wie de dader was, maar dat ze op dat ogenblik niet in staat was een verklaring af te 

leggen en alleen maar met haar vinger in de richting van de buurman had kunnen wijzen, dat jullie 

vervolgens onmiddellijk naar het ziekenhuis hadden moeten vertrekken en dat ze pas dan een 
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verklaring had afgelegd aan de politie (CGVS I echtgenote p. 7; CGVS M. p. 7). Op basis van 

voorgaande kan andermaal niet geconcludeerd worden dat het optreden van de politie die dag niet naar 

behoren verliep en kan geenszins worden besloten dat de politie N. moedwillig ongemoeid zou hebben 

gelaten. U verklaarde trouwens ook nog niet te weten of de politie van Bijeljina N. ná 4 januari 2012 nog 

heeft gezocht en of N. op een gegeven ogenblik misschien toch gearresteerd is geweest (CGVS II p. 9). 

Evenmin weet u of er ook een rechtszaak loopt tegen N. (in de hoedanigheid van beschuldigde) en of hij 

intussen misschien veroordeeld is (CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). 

Volledigheidshalve kan in dit verband nog worden toegevoegd dat uit de informatie aanwezig op het 

Commissariaat-generaal blijkt dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

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

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. De afgelopen 

jaren werd een gestage vooruitgang vastgesteld inzake de samenwerking, communicatie en coördinatie 

tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele 

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische onderdanen ongeacht 

hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 

van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. U toonde niet aan en legde geen begin 

van bewijs neer dat u in geval van problemen geen of onvoldoende beroep kon doen - of bij eventuele 

toekomstige problemen zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de in Bosnië 

aanwezige autoriteiten. 

Bijkomend heeft u onvoldoende elementen aangebracht waarom jullie, om jullie herhaalde problemen 

met etnische Serviërs in Bijeljina - en in het bijzonder de problemen met N. - te ontlopen, niet langer in 

de gemeente Tuzla hadden kunnen blijven wonen, waar zowel u als uw gezinsleden geen 

noemenswaardige problemen met andere burgers of de autoriteiten hebben gekend (CGVS I p. 16; 

CGVS II p. 13; CGVS I echtgenote p. 5, 12; CGVS T. p. 8; CGVS M. p. 8). Dat u het zich financieel niet 

langer kon permitteren om de woning in de gemeente Tuzla te blijven huren (CGVS I p. 16) betreft een 

motief van louter economische aard dat niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie 

of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming en kan derhalve niet worden weerhouden. U stelde 

weliswaar dat N. u in Tuzla zou komen doden (CGVS II p. 14) en uw echtgenote verklaarde eveneens 

dat ze N. in staat acht jullie te komen bedreigen in Tuzla (CGVS I echtgenote p. 11-12). Uit niets blijkt 

evenwel dat u in voorkomend geval van problemen met N. in Tuzla niet op de nodige hulp van of 

bescherming door de autoriteiten van de Moslim-Kroatische Federatie zou kunnen rekenen (CGVS II p. 

14). 

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen dat u, omdat u Moslim bent en N. een leider 

was van de etnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië die nu door politie en rechtbanken 

gerespecteerd en beschermd wordt, naar aanleiding van het incident van 4 januari 2012 plots geheel 

onterecht als beschuldigde wordt vervolgd door het gerecht van Bijeljina voor openbare ordeverstoring 

en het feit dat u N. zou hebben aangevallen, dit terwijl u in werkelijkheid het slachtoffer was en volstrekt 

onschuldig bent (CGVS I p.8-9, 15; CGVS II p. 4, 9; CGVS I echtgenote p. 11), maar weinig overtuigend 

zijn. Uit de door u neergelegde documenten van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina, in het 

bijzonder uit de beslissing d.d. 25 mei 2012, blijkt inderdaad dat er tegen u een correctionele procedure 

loopt als beschuldigde. Dit wordt door mij op zich dan ook niet betwist. U heeft 

echter geen overtuigende elementen aangebracht op basis waarvan besloten zou kunnen worden dat u 

om redenen uit de Conventie, in casu uw etnie/religie, geviseerd zou worden door de autoriteiten van de 

Republika Srpska en geheel onrechtmatig gerechtelijk vervolgd en veroordeeld zou worden naar 

aanleiding van het incident van 4 januari 2012. Vooreerst kan hier herhaald worden dat u niet weet of er 

misschien ook een gerechtelijke procedure loopt tegen N. en hij intussen misschien veroordeeld is 

(CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). Bovendien is uw kennis van de rechtszaak die tegen u werd 

aangespannen zeer ontoereikend. U weet niet naar aanleiding van wat de drie gerechtelijke 

documenten die u neerlegde precies werden uitgereikt. U kon slechts zeggen dat de politie op 4 januari 

2012 een proces-verbaal opstelde en dit dan op de rechtbank heeft neergelegd (CGVS II p. 8, 10). U 

voegde toe dat uw familie geen officiële klacht neerlegde tegen N.. Uw echtgenote beaamde dat zij 

enkel een verklaring aflegde tegenover de politie, maar geen officiële klacht indiende tegen N. (CGVS I 

echtgenote p. 9). U weet echter niet of N. misschien een klacht tegen u heeft ingediend na het incident 

van 4 januari 2012 en of het dus in het kader van een dergelijke klacht is dat een correctionele 

procedure tegen u werd opgestart (CGVS II p. 8, 10). In het laatste geval kan niet zonder meer gewaagd 
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worden van een geheel onrechtmatig optreden vanwege het gerecht van Bijeljina. Voorts blijkt u niet op 

de hoogte te zijn van de exacte beschuldigingen die u ten laste worden gelegd. U weet enkel dat het te 

maken heeft met het verstoren van de openbare orde. U weet niet waarover de wetsartikelen die 

vermeld worden in het document van 25 mei 2012 precies handelen en u weet ook niet welke straf u 

volgens die artikelen riskeert. U heeft zich hierover ook nooit geïnformeerd bijvoorbeeld bij een advocaat 

(CGVS II p. 4, 9-10, 12-13). U bent er overigens ook geenszins van op de hoogte of er al een definitief 

vonnis in uw zaak geveld is (CGVS II p. 12). 

Hoe dan ook bracht u onvoldoende elementen aan dat u, indien u meent daadwerkelijk onrechtmatig 

vervolgd te worden door het gerecht van Bijeljina en vreest veroordeeld te worden voor iets wat u niet 

gedaan heeft, dit niet in Bosnië had/zou kunnen aanklagen en zich niet had/zou kunnen verdedigen. U 

liet immers na uw verdediging op zich te nemen in de rechtszaak die tegen u werd aangespannen. U 

ging nooit in op de convocaties die u ontving en u nam geen advocaat onder de arm om u te verdedigen 

(CGVS II p. 9; CGVS I echtgenote p. 11). Dat u dit alles niet deed omdat N. u en uw gezin met de dood 

bedreigde indien u op de rechtbank zou verschijnen (CGVS II p. 9-10,12) volstaat, onder meer in 

het licht van bovenstaande informatie dat de in Bosnië opererende autoriteiten bij eventuele 

(veiligheids)problemen aan alle Bosnische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende 

bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980, niet als uitleq. Voorts zocht u in dit verband nooit de hulp 

van mensenrechtenorganisaties in Bosnië of klaagde u uw zaak nooit aan bij de Ombudsman (CGVS II 

p. 11-13). Uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat elke Bosniër met een klacht terechtkan bij de 

Ombudsman, die de mensenrechtensituatie in Bosnië-Herzegovina opvolgt. Ten slotte zijn er in Bosnië-

Herzegovina verschillende NGO's actief die een belangrijke rol spelen bij het verdedigen van de 

mensenrechten. Zo beschikt de NGO Vasa Prava BiH over een netwerk van zestien 

rechtsbijstandskantoren en zestig mobiele teams en verleent ze gratis rechtsbijstand. Haar activiteiten 

gaan van het publiceren van brochures tot het aanhangig maken van specifieke zaken bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast speelt ook het Helsinki Committee for Human Rights in 

beide Bosnische deelentiteiten een sleutelrol. Ze doet dit door middel van verschillende informatie, het 

aanklagen van wantoestanden, de publicatie van rapporten en het organiseren van debatten, en 

rechtsbijstand. 

Gevraagd waarom u nooit een beroep deed op een advocaat - noch in Bosnië noch vanuit België - om 

advies en informatie in te winnen en u bij te laten staan bij uw verdediging repliceerde u eerst niet te 

weten waarom u zoiets niet deed (CGVS II p. 10), wees u er later op dat het allemaal zo snel is gegaan 

en dat u snel uit Bosnië bent vertrokken eens N. u begon te bedreigen (CGVS II p. 13), en stelde u 

tot slot ook nog dat u hiervoor geen geld heeft (CGVS II p. 13). Geen van deze verklaringen volstaat 

evenwel als rechtvaardiging voor uw nalaten u te informeren over uw zaak of uw verdediging via een 

advocaat op zich te nemen. Immers, u vertrok pas uit Bosnië op 1 april 2012 terwijl de bedreigingen al 

begin maart startten en, zoals hierboven reeds werd aangestipt, bestaan in Bosnië mogelijkheden tot 

het verkrijgen van gratis rechtsbijstand. Dat u zelfs nooit een poging heeft ondernomen om ook maar 

enige informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van uw problemen, hoewel het hier om 

een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees voor vervolging, is overigens 

een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging 

zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers 

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die 

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in kopie in bijlage aan uw 

administratief dossier toegevoegd. 

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen 

ombuigen. Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw huwelijksakte, het paspoort van uw 

zoon M., de Bosnische en Duitse geboorteaktes van M. en M., de inschrijvingsbewijzen van u en uw 

gezinsleden in de gemeente Tuzla, uw legerboekje, en de beslissing van het ministerie van Defensie 

d.d. 25 mei 2007 staven uw nationaliteit en identiteit en die van uw kinderen, uw burgerlijke staat, jullie 

verblijf in Duitsland, jullie verblijf in de gemeente Tuzla en uw betrokkenheid bij de Bosnische 

strijdkrachten tijdens de oorlog in Bosnië. Geen van deze elementen wordt op zich door mij betwist. De 

attesten met betrekking tot jullie eigendom in Bijeljina bewijzen dat jullie daar over een eigen woning 

beschikken en dat deze bezet werd door etnisch Servische vluchtelingen. Ook dit gegeven staat op zich 

in bovenstaande beslissing niet ter discussie. De medische attesten, het proces-verbaal, de convocaties 

en de beslissing d.d. 25 mei 2012 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina bevestigen dat er 

op 4 januari 2012 een incident met uw buurman in Bijeljina plaatsvond en dat er nu een gerechtelijke 

procedure tegen u loopt. Deze documenten kunnen evenwel niets wijzigen enerzijds aan de bevinding 

dat u een veilig vestigingsalternatief in de Federatie heeft om de problemen met uw buurman te 
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ontlopen en anderzijds aan de bevinding dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geheel 

onrechtmatig juridisch vervolgd zou worden omdat u Moslim bent of dat u zich in voorkomend geval niet 

afdoende zou kunnen verdedigen (cf. supra). 

Derhalve kan uw asielaanvraag evenmin in overweging genomen worden. 

De door u neergelegde documenten bevatten louter persoonsgegevens die hier niet worden betwist en 

Vermogen derhalve evenmin een ander licht te werpen op bovenstaande bevindingen. 

Ook in het kader van de asielaanvragen van uw zoon H.T. (…) en uw dochter H.M. (…) werd een 

weigeringsbeslissing genomen. 

C. Conclusie 

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te 

nemen.” 

 

Ten aanzien van derde verzoeker: 

 

“H., T. 

Nationaal nummer: (…) 

CG nummer: (…) 

DVZ nummer: (…) 

Asielaanvraag: 16/07/2012 

Overdracht CGVS: 26/07/2012 

U werd gehoord op 8 augustus 2012 van 15.30 uur tot 16.15 uur op de zetel van het Commissariaat-

generaal, bijgestaan door een tolk die het Servo-Kroatisch machtig is. Uw advocaat, meester C, was 

gedurende het hele gehoor aanwezig. 

A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een Bosnische Moslim, geboren in Bijeljina (Republika Srpska), maar 

woonachtig in Gornji Caklovici (gemeente Tuzla, huidige Moslim-Kroatische Federatie) en bent u 

Bosnisch staatsburger. Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw 

asielaanvraag baseert op dezelfde motieven die uw vader, H. S. (O.V….), in het kader van zijn 

asielaanvraag aanhaalde. Zo verklaarde u samen met uw familie in een huurhuis in Gornji Caklovici te 

wonen. Jullie hebben een eigen huis in Bijeljina, maar dat werd bewoond door andere mensen. In de 

zomer van 2008 gingen jullie er een kijkje nemen, maar het kwam tot een gevecht met de mensen die er 

woonden. U raakte hierbij gewond aan uw oog en uw vader bracht u onmiddellijk naar het ziekenhuis in 

Tuzla. Sindsdien kwamen jullie er niet meer, tot in oktober 2011 het bericht kwam dat het huis terug vrij 

was. Vanaf dan kwamen jullie er bijna elk weekend. In Bijeljina hadden jullie problemen met jullie 

etnisch Servische buurman N. M., die jullie constant bedreigde en beledigde. Uw ouders dienden 

meermaals telefonisch klacht in en de politie kwam vaak langs, maar zonder resultaat. 

Op 4 januari 2012 werd uw vader fysiek aangevallen door N.. Sindsdien kwamen jullie niet meer in 

Bijeljina. Ondanks jullie afwezigheid daar kregen jullie sinds het incident dreigtelefoontjes. Uiteindelijk 

besloot uw vader Bosnië te verlaten omdat hij vond dat dit alles zijn schuld was. Omdat de 

dreigtelefoontjes niet stopten besloot u samen met uw moeder, H. S. (O.V….), uw broer M. en uw zus 

M. (O.V. …) uw vader te vervoegen en verlieten jullie op 8 juli 2012 eveneens Bosnië. Jullie kwamen 

aan in België op 16 juli 2012, waar jullie nog diezelfde dag asiel aanvroegen. 

U bent in het bezit van uw Bosnisch paspoort, uitgereikt in Tuzla op 26 juni 2012; uw Bosnische 

identiteitskaart; en enkele medische attesten waarmee u wil aantonen dat u geboren bent zonder 

rechteronderarm en invalide bent. 

B. Motivering 

Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag 

baseert op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw vader, H. S.. In het kader van 

zijn asielaanvraag werd besloten tot een weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag, die 

luidt als volgt: 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle stukken in uw administratieve dossier stel ik vast dat ik uw 

asielaanvraag niet in overweging kan nemen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 
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Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Bosnië-Herzegovina vastgesteld als 

veilig land van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor. 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Bosnië verlaten te hebben wegens herhaalde problemen die u en uw gezin er hadden in 

uw geboortestreek Bijeljina (Republika Srpska) met etnische Serviërs omdat jullie Moslims zijn, omdat u 

in het Bosnisch leger heeft gediend tijdens de oorlog en omdat uw schoonvader medeoprichter van de 

Moslimpartij SDA was. In juni 2008 kwam het tot een ruzie met de etnisch Servische vluchtelingen die 

op dat moment jullie huis in Bijeljina bewoonden, waarbij uw zoon T. gewond raakte. Nadat jullie jullie 

huis in oktober 2011 terug konden betreden, werden u en uw gezin regelmatig door jullie etnisch 

Servische buren beledigd. Ook werden er regelmatig vernielingen aan jullie woning aangebracht. Tot 

slot werd u op 4 januari 2012 fysiek aangevallen door jullie etnisch Servische buurman N. die jullie al 

herhaaldelijk had bedreigd en geprovoceerd. Na dit incident werden u en uw gezin meermaals 

telefonisch met de dood bedreigd door een anoniem persoon die vermoedelijk jullie buurman N. was. 

Bovendien werd u opgeroepen als beschuldigde door de rechtbank van Bijeljina (CGVS I p. 8-9, 11-16; 

CGVS II p. 5-14; CGVS I echtgenote p. 6-11; CGVS T. p. 6-8; CGVS Medina p. 6-8). 

In verband met het incident van 2008 dient opgemerkt te worden dat dit dateert van ruim vier jaar voor 

jullie komst naar België en bijgevolg bezwaarlijk als directe aanleiding van jullie vlucht anno 2012 kan 

worden beschouwd. Bovendien hebben de etnisch Servische vluchtelingen die jullie eigendom in 

Bijeljina bezet hadden jullie woning intussen verlaten en hebben jullie deze eigendom kunnen 

recupereren (CGVS I p. 11-13; CGVS I echtgenote p. 3). Overigens gaf u zelf nog aan dat de daders 

van de aanval waarbij uw zoon gewond raakte in 2008 niets te maken hebben met de persoon die de 

belangrijkste oorzaak vormde voor uw vlucht uit Bosnië anno 2012, namelijk N. M. (CGVS II p.5). 

Voor wat betreft de problemen met jullie etnisch Servische buren in Bijeljina (beledigingen, vloeken, 

teksten op huis geschreven, vernielingen aangebracht aan jullie woning), waaronder de problemen met 

jullie buurman N. (beledigingen, provocaties, fysieke aanval op 4 januari 2012, telefonische 

bedreigingen nadien), heeft u niet aangetoond dat u voor deze problemen geen of onafdoende beroep 

kon doen - of in geval van een terugkeer naar Bosnië zou kunnen doen - op de autoriteiten in uw land 

van herkomst voor hulp of bescherming. U beweerde weliswaar dat de (Servische) politie van Bijeljina u 

nooit (afdoende) hielp omdat u Moslim bent en de politie daar ook geen Moslims wil, en omdat een 

Serviër een andere Serviër nooit iets gaat verwijten en de Servische politie Servische strijders (zoals N.) 

beschermt (CGVS I p. 12; CGVS II p. 7, 12). Echter, op basis van het geheel van uw verklaringen en die 

van uw familieleden kan niet zonder meer besloten worden tot een algeheel gebrek 

aan wil vanwege de Servische autoriteiten in Bijeljina om u en uw gezin de nodige hulp of bescherming 

te bieden. U verklaarde dat u de beledigingen door uw buren en de schade die aan uw woning werd 

aangebracht meermaals bij de politie ging signaleren en dat de politie hierop aangaf dat ze zou komen, 

maar dat ze uiteindelijk nooit kwam toen u in het weekend ter plaatse aanwezig was. Er dient evenwel 

vastgesteld te worden dat de politie in uw afwezigheid toch wel een paar keer kwam en de buren erop 

wees zulke dingen niet meer te doen (CGVS II p. 6). Het loutere feit dat er uiteindelijk niemand 

meegenomen werd naar het politiebureau (CGVS II p. 6) wijst niet noodzakelijkerwijze op een gebrekkig 

optreden vanwege de Servische autoriteiten. U voegde immers zelf toe niet te weten wie precies 

bijvoorbeeld de vernielingen aan uw woning aanbracht (CGVS II p. 6). Aangaande de bedreigingen door 

N. vóór 4 januari 2012 maakten u en uw familie duidelijk dat jullie deze problemen ook meermaals 

(telefonisch) meldden aan de politie (CGVS I p. 17; CGVS 11p. 6-7; CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS 

T. p. 7; CGVS Medina p. 6). Echter, andermaal blijkt geenszins uit uw verklaringen en die van uw familie 

dat de politie van Bijeljina naar aanleiding van uw problemen met N. niet naar behoren optrad. De politie 

zei u dat ze het zou regelen en dat het weer rustig zou zijn (CGVS I p. 17) en dat ze ter plaatse zou 

gaan (CGVS II p. 7). U weet evenwel niet of zij dat werkelijk ook deed (CGVS I p. 17; CGVS II p. 7). Uw 

echtgenote verklaarde echter dat zij na jullie telefonische aangiftes wel een paar keer een politiewagen 

aan N.s woning zag staan, maar dat ze niet weet of de politie N. dan een waarschuwing gaf of niet 

(CGVS I echtgenote p. 7, 9). Uw zoon T. beweerde dat de politie naar aanleiding van jullie telefonische 

klachten vaak langskwam (CGVS T. p. 7). Dat er evenwel niets veranderde en de provocaties bleven 

voortduren (CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS T. p. 7; CGVS M. p. 6) betekent wederom niet zonder 

meer dat er niet naar behoren werd opgetreden door de politie. Van de telefonische bedreigingen na 4 
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januari 2012 hebben jullie dan weer nooit aangifte gedaan. U deed dit niet omdat u niet wist wat te 

zeggen tegen de politie en omdat N. ermee gedreigd had u te zullen doden indien u deze bedreigingen 

ergens zou signaleren. Uw echtgenote stelde zoiets niet gedaan te hebben uit angst voor N. (CGVS I p. 

17; CGVS II p. 14; CGVS I echtgenote p. 11). Geen van deze verklaringen volstaat evenwel om te 

kunnen besluiten tot een gebrek aan bescherming door uw eigen autoriteiten. Indien u de politie niet op 

de hoogte stelde van deze feiten, kon zij hier vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Hier dient nog 

opgemerkt te worden dat internationale bescherming slechts kan 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, wat in casu niet het geval is. 

Om uw stelling dat u als Moslim niet geholpen werd/wordt door de autoriteiten in de Republika Srpska 

kracht bij te zetten wees u er op dat uw aangifte van het incident waarbij uw zoon in 2008 aan het oog 

gewond raakte onbehandeld bleef en dat u, toen u meermaals bij de politie van Bijeljina ging informeren 

naar de stand van zaken, steeds te horen kreeg dat u later moest terugkomen, dat het onderzoek nog 

niet gedaan was (CGVS II p. 11). Hierna gewezen op het feit dat er toch wel klachten van Moslims 

tegen 

Serviërs behandeld worden door de rechtbanken van de Republika Srpska, stelde u dat enkel Moslims 

die politiek actief zijn of die veel geld hebben hun rechten kunnen doordrukken. U kon deze blote 

bewering echter geenszins hard maken (CGVS II p. 12). Tevens wees u er ter illustratie van het door u 

beweerde gebrek aan bescherming voor u door de Servische autoriteiten van de Republika Srpska op 

dat de politie van Bijeljina in haar proces-verbaal naar aanleiding van het incident op 4 januari 2012 

genoteerd heeft dat N. was gaan lopen en dat ze hem niet gevonden hebben, dit terwijl uw echtgenote 

hem duidelijk had aangewezen als schuldige toen de politie ter plaatse kwam (CGVS I p. 15; 

CGVS II p. 9). Echter, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote pas in het ziekenhuis een verklaring 

aflegde bij de politie en dat u niet zeker weet of de politie na die verklaring N. alsnog is gaan zoeken 

(en dat N. tegen dan misschien de benen had genomen) (CGVS I p. 15; CGVS II p. 9). Uw echtgenote 

gaf zelf ook duidelijk aan dat de politie ter plaatse kwam en meteen begon te vragen wat er 

was gebeurd en wie de dader was, maar dat ze op dat ogenblik niet in staat was een verklaring af te 

leggen en alleen maar met haar vinger in de richting van de buurman had kunnen wijzen, dat jullie 

vervolgens onmiddellijk naar het ziekenhuis hadden moeten vertrekken en dat ze pas dan een 

verklaring had afgelegd aan de politie (CGVS I echtgenote p. 7; CGVS M. p. 7). Op basis van 

voorgaande kan andermaal niet geconcludeerd worden dat het optreden van de politie die dag niet naar 

behoren verliep en kan geenszins worden besloten dat de politie N. moedwillig ongemoeid zou hebben 

gelaten. U verklaarde trouwens ook nog niet te weten of de politie van Bijeljina N. ná 4 januari 2012 nog 

heeft gezocht en of N. op een gegeven ogenblik misschien toch gearresteerd is geweest (CGVS II p. 9). 

Evenmin weet u of er ook een rechtszaak loopt tegen N. (in de hoedanigheid van beschuldigde) en of hij 

intussen misschien veroordeeld is (CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). 

Volledigheidshalve kan in dit verband nog worden toegevoegd dat uit de informatie aanwezig op het 

Commissariaat-generaal blijkt dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

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

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. De afgelopen 

jaren werd een gestage vooruitgang vastgesteld inzake de samenwerking, communicatie en coördinatie 

tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele 

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische onderdanen ongeacht 

hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 

van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. U toonde niet aan en legde geen begin 

van bewijs neer dat u in geval van problemen geen of onvoldoende beroep kon doen - of bij eventuele 

toekomstige problemen zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de in Bosnië 

aanwezige autoriteiten. 

Bijkomend heeft u onvoldoende elementen aangebracht waarom jullie, om jullie herhaalde problemen 

met etnische Serviërs in Bijeljina - en in het bijzonder de problemen met N. - te ontlopen, niet langer in 

de gemeente Tuzla hadden kunnen blijven wonen, waar zowel u als uw gezinsleden geen 

noemenswaardige problemen met andere burgers of de autoriteiten hebben gekend (CGVS I p. 16; 

CGVS II p. 13; CGVS I echtgenote p. 5, 12; CGVS T. p. 8; CGVS M. p. 8). Dat u het zich financieel niet 

langer kon permitteren om de woning in de gemeente Tuzla te blijven huren (CGVS I p. 16) betreft een 
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motief van louter economische aard dat niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie 

of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming en kan derhalve niet worden weerhouden. U stelde 

weliswaar dat N. u in Tuzla zou komen doden (CGVS II p. 14) en uw echtgenote verklaarde eveneens 

dat ze N. in staat acht jullie te komen bedreigen in Tuzla (CGVS I echtgenote p. 11-12). Uit niets blijkt 

evenwel dat u in voorkomend geval van problemen met N. in Tuzla niet op de nodige hulp van of 

bescherming door de autoriteiten van de Moslim-Kroatische Federatie zou kunnen rekenen (CGVS II p. 

14). 

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen dat u, omdat u Moslim bent en N. een leider 

was van de etnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië die nu door politie en rechtbanken 

gerespecteerd en beschermd wordt, naar aanleiding van het incident van 4 januari 2012 plots geheel 

onterecht als beschuldigde wordt vervolgd door het gerecht van Bijeljina voor openbare ordeverstoring 

en het feit dat u N. zou hebben aangevallen, dit terwijl u in werkelijkheid het slachtoffer was en volstrekt 

onschuldig bent (CGVS I p.8-9, 15; CGVS II p. 4, 9; CGVS I echtgenote p. 11), maar weinig overtuigend 

zijn. Uit de door u neergelegde documenten van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina, in het 

bijzonder uit de beslissing d.d. 25 mei 2012, blijkt inderdaad dat er tegen u een correctionele procedure 

loopt als beschuldigde. Dit wordt door mij op zich dan ook niet betwist. U heeft 

echter geen overtuigende elementen aangebracht op basis waarvan besloten zou kunnen worden dat u 

om redenen uit de Conventie, in casu uw etnie/religie, geviseerd zou worden door de autoriteiten van de 

Republika Srpska en geheel onrechtmatig gerechtelijk vervolgd en veroordeeld zou worden naar 

aanleiding van het incident van 4 januari 2012. Vooreerst kan hier herhaald worden dat u niet weet of er 

misschien ook een gerechtelijke procedure loopt tegen N. en hij intussen misschien veroordeeld is 

(CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). Bovendien is uw kennis van de rechtszaak die tegen u werd 

aangespannen zeer ontoereikend. U weet niet naar aanleiding van wat de drie gerechtelijke 

documenten die u neerlegde precies werden uitgereikt. U kon slechts zeggen dat de politie op 4 januari 

2012 een proces-verbaal opstelde en dit dan op de rechtbank heeft neergelegd (CGVS II p. 8, 10). U 

voegde toe dat uw familie geen officiële klacht neerlegde tegen N.. Uw echtgenote beaamde dat zij 

enkel een verklaring aflegde tegenover de politie, maar geen officiële klacht indiende tegen N. (CGVS I 

echtgenote p. 9). U weet echter niet of N. misschien een klacht tegen u heeft ingediend na het incident 

van 4 januari 2012 en of het dus in het kader van een dergelijke klacht is dat een correctionele 

procedure tegen u werd opgestart (CGVS II p. 8, 10). In het laatste geval kan niet zonder meer gewaagd 

worden van een geheel onrechtmatig optreden vanwege het gerecht van Bijeljina. Voorts blijkt u niet op 

de hoogte te zijn van de exacte beschuldigingen die u ten laste worden gelegd. U weet enkel dat het te 

maken heeft met het verstoren van de openbare orde. U weet niet waarover de wetsartikelen die 

vermeld worden in het document van 25 mei 2012 precies handelen en u weet ook niet welke straf u 

volgens die artikelen riskeert. U heeft zich hierover ook nooit geïnformeerd bijvoorbeeld bij een advocaat 

(CGVS II p. 4, 9-10, 12-13). U bent er overigens ook geenszins van op de hoogte of er al een definitief 

vonnis in uw zaak geveld is (CGVS II p. 12). 

Hoe dan ook bracht u onvoldoende elementen aan dat u, indien u meent daadwerkelijk onrechtmatig 

vervolgd te worden door het gerecht van Bijeljina en vreest veroordeeld te worden voor iets wat u niet 

gedaan heeft, dit niet in Bosnië had/zou kunnen aanklagen en zich niet had/zou kunnen verdedigen. U 

liet immers na uw verdediging op zich te nemen in de rechtszaak die tegen u werd aangespannen. U 

ging nooit in op de convocaties die u ontving en u nam geen advocaat onder de arm om u te verdedigen 

(CGVS II p. 9; CGVS I echtgenote p. 11). Dat u dit alles niet deed omdat N. u en uw gezin met de dood 

bedreigde indien u op de rechtbank zou verschijnen (CGVS II p. 9-10,12) volstaat, onder meer in 

het licht van bovenstaande informatie dat de in Bosnië opererende autoriteiten bij eventuele 

(veiligheids)problemen aan alle Bosnische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende 

bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980, niet als uitleq. Voorts zocht u in dit verband nooit de hulp 

van mensenrechtenorganisaties in Bosnië of klaagde u uw zaak nooit aan bij de Ombudsman (CGVS II 

p. 11-13). Uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat elke Bosniër met een klacht terechtkan bij de 

Ombudsman, die de mensenrechtensituatie in Bosnië-Herzegovina opvolgt. Ten slotte zijn er in Bosnië-

Herzegovina verschillende NGO's actief die een belangrijke rol spelen bij het verdedigen van de 

mensenrechten. Zo beschikt de NGO Vasa Prava BiH over een netwerk van zestien 

rechtsbijstandskantoren en zestig mobiele teams en verleent ze gratis rechtsbijstand. Haar activiteiten 

gaan van het publiceren van brochures tot het aanhangig maken van specifieke zaken bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast speelt ook het Helsinki Committee for Human Rights in 

beide Bosnische deelentiteiten een sleutelrol. Ze doet dit door middel van verschillende informatie, het 

aanklagen van wantoestanden, de publicatie van rapporten en het organiseren van debatten, en 

rechtsbijstand. 

Gevraagd waarom u nooit een beroep deed op een advocaat - noch in Bosnië noch vanuit België - om 
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advies en informatie in te winnen en u bij te laten staan bij uw verdediging repliceerde u eerst niet te 

weten waarom u zoiets niet deed (CGVS II p. 10), wees u er later op dat het allemaal zo snel is gegaan 

en dat u snel uit Bosnië bent vertrokken eens N. u begon te bedreigen (CGVS II p. 13), en stelde u 

tot slot ook nog dat u hiervoor geen geld heeft (CGVS II p. 13). Geen van deze verklaringen volstaat 

evenwel als rechtvaardiging voor uw nalaten u te informeren over uw zaak of uw verdediging via een 

advocaat op zich te nemen. Immers, u vertrok pas uit Bosnië op 1 april 2012 terwijl de bedreigingen al 

begin maart startten en, zoals hierboven reeds werd aangestipt, bestaan in Bosnië mogelijkheden tot 

het verkrijgen van gratis rechtsbijstand. Dat u zelfs nooit een poging heeft ondernomen om ook maar 

enige informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van uw problemen, hoewel het hier om 

een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees voor vervolging, is overigens 

een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging 

zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers 

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die 

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in kopie in bijlage aan uw 

administratief dossier toegevoegd. 

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen 

ombuigen. Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw huwelijksakte, het paspoort van uw 

zoon M., de Bosnische en Duitse geboorteaktes van M. en M., de inschrijvingsbewijzen van u en uw 

gezinsleden in de gemeente Tuzla, uw legerboekje, en de beslissing van het ministerie van Defensie 

d.d. 25 mei 2007 staven uw nationaliteit en identiteit en die van uw kinderen, uw burgerlijke staat, jullie 

verblijf in Duitsland, jullie verblijf in de gemeente Tuzla en uw betrokkenheid bij de Bosnische 

strijdkrachten tijdens de oorlog in Bosnië. Geen van deze elementen wordt op zich door mij betwist. De 

attesten met betrekking tot jullie eigendom in Bijeljina bewijzen dat jullie daar over een eigen woning 

beschikken en dat deze bezet werd door etnisch Servische vluchtelingen. Ook dit gegeven staat op zich 

in bovenstaande beslissing niet ter discussie. De medische attesten, het proces-verbaal, de convocaties 

en de beslissing d.d. 25 mei 2012 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina bevestigen dat er 

op 4 januari 2012 een incident met uw buurman in Bijeljina plaatsvond en dat er nu een gerechtelijke 

procedure tegen u loopt. Deze documenten kunnen evenwel niets wijzigen enerzijds aan de bevinding 

dat u een veilig vestigingsalternatief in de Federatie heeft om de problemen met uw buurman te 

ontlopen en anderzijds aan de bevinding dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geheel 

onrechtmatig juridisch vervolgd zou worden omdat u Moslim bent of dat u zich in voorkomend geval niet 

afdoende zou kunnen verdedigen (cf. supra). 

Derhalve kan uw asielaanvraag evenmin in overweging genomen worden. 

Uw paspoort en identiteitskaart bevatten louter persoonsgegevens die hier niet worden betwist en 

vermogen derhalve evenmin een ander licht te werpen op bovenstaande bevindingen. De medische 

attesten tonen enkel aan dat u invalide bent en hiervoor in Bosnië, zoals u zelf bevestigde, voor 

medische zorg terecht kan. U voegde toe dat uw medische problemen geen asiel motief zijn (CGVS, p. 

5). 

Ook in het .kader van de asielaanvragen van uw moeder H.S. (O.V….) en uw zus H. M. (O.V….) werd 

een weigeringsbeslissing genomen. 

C. Conclusie  

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te 

nemen.” 

 

Ten aanzien van vierde verzoekster: 

 

“H., M. 

Nationaal nummer: (…) 

CG nummer: (…) 

DVZ nummer: (…) 

Asielaanvraag: 16/07/2012 

Overdracht CGVS: 26/07/2012 

U werd gehoord op 8 augustus 2012 van 16.15 uur tot 17.00 uur op de zetel van het Commissariaat-

generaal, bijgestaan door een tolk die het Servo-Kroatisch machtig is. Uw advocaat, meester C, was 

gedurende het hele gehoor aanwezig. 

A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een Bosnische Moslim, geboren in Berlijn (Duitsland), maar woonachtig 

in Gornji Caklovici (gemeente Tuzla, huidige Moslim-Kroatische Federatie) en bent u Bosnisch 

staatsburger. Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw asielaanvraag 
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baseert op dezelfde motieven die uw vader, H. S. (O.V….), in het kader van zijn asielaanvraag 

aanhaalde. Zo verklaarde u in een huurhuis in Gornji Caklovici te wonen. Jullie hadden een eigen huis in 

Bijeljina, maar dat werd aanvankelijk bewoond door vluchtelingen. In de zomer van 2008 gingen jullie er 

een kijkje nemen, maar het kwam tot een ruzie met de etnisch Servische bewoners van jullie huis. Uw 

oudere broer H. T. (O.V….) raakte hierbij gewond en werd door uw vader naar het ziekenhuis in Tuzla 

gebracht. Uw vader keerde terug naar Bijeljina om een klacht in te dienen, maar de politie liet verder 

niets meer weten. In oktober 2011 kwam het bericht dat jullie huis in Bijeljina terug vrij was. Jullie gingen 

er ieder weekend heen om het terug op te knappen. Jullie kregen er evenwel problemen met jullie 

buurman N., die jullie bedreigde en beledigde. Jullie belden de politie verschillende keren en telkens 

zeiden de agenten dat ze die buurman zouden aanspreken, maar de provocaties bleven voortduren. In 

januari 2012 was er een incident met de buurman waarbij uw vader door hem fysiek werd aangevallen. 

Sindsdien keerden jullie niet meer terug naar Bijeljina. Toch kregen jullie van dan af aan dreigtelefoons. 

Uw vader was op dat moment in Rusland, maar toen hij de ernst van de bedreigingen inzag, kwam hij 

terug naar Bosnië. Hij dacht dat het probleem opgelost zou zijn indien hij Bosnië zou verlaten. Uw vader 

trok naar Duitsland. De telefonische bedreigingen hielden echter niet op en ook uzelf, uw moeder, H. S. 

(O.V….), en broers M. en T. besloten op 8 juli 2012 Bosnië te verlaten. Jullie voegden zich bij uw vader 

in Duitsland en kwamen samen naar België, waar jullie op 16 juli 2012 asiel aanvroegen. 

U bent in het bezit van uw Bosnisch paspoort, uitgereikt in Tuzla op 26 juni 2012, en uw Bosnische 

identiteitskaart. 

B. Motivering 

Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag 

baseert op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw vader, H. S.. In het kader van 

zijn asielaanvraag werd besloten tot een weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag, die 

luidt als volgt: 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle stukken in uw administratieve dossier stel ik vast dat ik uw 

asielaanvraag niet in overweging kan nemen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Bosnië-Herzegovina vastgesteld als 

veilig land van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor. 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Bosnië verlaten te hebben wegens herhaalde problemen die u en uw gezin er hadden in 

uw geboortestreek Bijeljina (Republika Srpska) met etnische Serviërs omdat jullie Moslims zijn, omdat u 

in het Bosnisch leger heeft gediend tijdens de oorlog en omdat uw schoonvader medeoprichter van de 

Moslimpartij SDA was. In juni 2008 kwam het tot een ruzie met de etnisch Servische vluchtelingen die 

op dat moment jullie huis in Bijeljina bewoonden, waarbij uw zoon T. gewond raakte. Nadat jullie jullie 

huis in oktober 2011 terug konden betreden, werden u en uw gezin regelmatig door jullie etnisch 

Servische buren beledigd. Ook werden er regelmatig vernielingen aan jullie woning aangebracht. Tot 

slot werd u op 4 januari 2012 fysiek aangevallen door jullie etnisch Servische buurman N. die jullie al 

herhaaldelijk had bedreigd en geprovoceerd. Na dit incident werden u en uw gezin meermaals 

telefonisch met de dood bedreigd door een anoniem persoon die vermoedelijk jullie buurman N. was. 

Bovendien werd u opgeroepen als beschuldigde door de rechtbank van Bijeljina (CGVS I p. 8-9, 11-16; 

CGVS II p. 5-14; CGVS I echtgenote p. 6-11; CGVS T. p. 6-8; CGVS Medina p. 6-8). 

In verband met het incident van 2008 dient opgemerkt te worden dat dit dateert van ruim vier jaar voor 

jullie komst naar België en bijgevolg bezwaarlijk als directe aanleiding van jullie vlucht anno 2012 kan 

worden beschouwd. Bovendien hebben de etnisch Servische vluchtelingen die jullie eigendom in 
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Bijeljina bezet hadden jullie woning intussen verlaten en hebben jullie deze eigendom kunnen 

recupereren (CGVS I p. 11-13; CGVS I echtgenote p. 3). Overigens gaf u zelf nog aan dat de daders 

van de aanval waarbij uw zoon gewond raakte in 2008 niets te maken hebben met de persoon die de 

belangrijkste oorzaak vormde voor uw vlucht uit Bosnië anno 2012, namelijk N. M. (CGVS II p.5). 

Voor wat betreft de problemen met jullie etnisch Servische buren in Bijeljina (beledigingen, vloeken, 

teksten op huis geschreven, vernielingen aangebracht aan jullie woning), waaronder de problemen met 

jullie buurman N. (beledigingen, provocaties, fysieke aanval op 4 januari 2012, telefonische 

bedreigingen nadien), heeft u niet aangetoond dat u voor deze problemen geen of onafdoende beroep 

kon doen - of in geval van een terugkeer naar Bosnië zou kunnen doen - op de autoriteiten in uw land 

van herkomst voor hulp of bescherming. U beweerde weliswaar dat de (Servische) politie van Bijeljina u 

nooit (afdoende) hielp omdat u Moslim bent en de politie daar ook geen Moslims wil, en omdat een 

Serviër een andere Serviër nooit iets gaat verwijten en de Servische politie Servische strijders (zoals N.) 

beschermt (CGVS I p. 12; CGVS II p. 7, 12). Echter, op basis van het geheel van uw verklaringen en die 

van uw familieleden kan niet zonder meer besloten worden tot een algeheel gebrek 

aan wil vanwege de Servische autoriteiten in Bijeljina om u en uw gezin de nodige hulp of bescherming 

te bieden. U verklaarde dat u de beledigingen door uw buren en de schade die aan uw woning werd 

aangebracht meermaals bij de politie ging signaleren en dat de politie hierop aangaf dat ze zou komen, 

maar dat ze uiteindelijk nooit kwam toen u in het weekend ter plaatse aanwezig was. Er dient evenwel 

vastgesteld te worden dat de politie in uw afwezigheid toch wel een paar keer kwam en de buren erop 

wees zulke dingen niet meer te doen (CGVS II p. 6). Het loutere feit dat er uiteindelijk niemand 

meegenomen werd naar het politiebureau (CGVS II p. 6) wijst niet noodzakelijkerwijze op een gebrekkig 

optreden vanwege de Servische autoriteiten. U voegde immers zelf toe niet te weten wie precies 

bijvoorbeeld de vernielingen aan uw woning aanbracht (CGVS II p. 6). Aangaande de bedreigingen door 

N. vóór 4 januari 2012 maakten u en uw familie duidelijk dat jullie deze problemen ook meermaals 

(telefonisch) meldden aan de politie (CGVS I p. 17; CGVS 11p. 6-7; CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS 

T. p. 7; CGVS Medina p. 6). Echter, andermaal blijkt geenszins uit uw verklaringen en die van uw familie 

dat de politie van Bijeljina naar aanleiding van uw problemen met N. niet naar behoren optrad. De politie 

zei u dat ze het zou regelen en dat het weer rustig zou zijn (CGVS I p. 17) en dat ze ter plaatse zou 

gaan (CGVS II p. 7). U weet evenwel niet of zij dat werkelijk ook deed (CGVS I p. 17; CGVS II p. 7). Uw 

echtgenote verklaarde echter dat zij na jullie telefonische aangiftes wel een paar keer een politiewagen 

aan N.s woning zag staan, maar dat ze niet weet of de politie N. dan een waarschuwing gaf of niet 

(CGVS I echtgenote p. 7, 9). Uw zoon T. beweerde dat de politie naar aanleiding van jullie telefonische 

klachten vaak langskwam (CGVS T. p. 7). Dat er evenwel niets veranderde en de provocaties bleven 

voortduren (CGVS I echtgenote p. 7, 9; CGVS T. p. 7; CGVS M. p. 6) betekent wederom niet zonder 

meer dat er niet naar behoren werd opgetreden door de politie. Van de telefonische bedreigingen na 4 

januari 2012 hebben jullie dan weer nooit aangifte gedaan. U deed dit niet omdat u niet wist wat te 

zeggen tegen de politie en omdat N. ermee gedreigd had u te zullen doden indien u deze bedreigingen 

ergens zou signaleren. Uw echtgenote stelde zoiets niet gedaan te hebben uit angst voor N. (CGVS I p. 

17; CGVS II p. 14; CGVS I echtgenote p. 11). Geen van deze verklaringen volstaat evenwel om te 

kunnen besluiten tot een gebrek aan bescherming door uw eigen autoriteiten. Indien u de politie niet op 

de hoogte stelde van deze feiten, kon zij hier vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Hier dient nog 

opgemerkt te worden dat internationale bescherming slechts kan 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, wat in casu niet het geval is. 

Om uw stelling dat u als Moslim niet geholpen werd/wordt door de autoriteiten in de Republika Srpska 

kracht bij te zetten wees u er op dat uw aangifte van het incident waarbij uw zoon in 2008 aan het oog 

gewond raakte onbehandeld bleef en dat u, toen u meermaals bij de politie van Bijeljina ging informeren 

naar de stand van zaken, steeds te horen kreeg dat u later moest terugkomen, dat het onderzoek nog 

niet gedaan was (CGVS II p. 11). Hierna gewezen op het feit dat er toch wel klachten van Moslims 

tegen 

Serviërs behandeld worden door de rechtbanken van de Republika Srpska, stelde u dat enkel Moslims 

die politiek actief zijn of die veel geld hebben hun rechten kunnen doordrukken. U kon deze blote 

bewering echter geenszins hard maken (CGVS II p. 12). Tevens wees u er ter illustratie van het door u 

beweerde gebrek aan bescherming voor u door de Servische autoriteiten van de Republika Srpska op 

dat de politie van Bijeljina in haar proces-verbaal naar aanleiding van het incident op 4 januari 2012 

genoteerd heeft dat N. was gaan lopen en dat ze hem niet gevonden hebben, dit terwijl uw echtgenote 

hem duidelijk had aangewezen als schuldige toen de politie ter plaatse kwam (CGVS I p. 15; 

CGVS II p. 9). Echter, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote pas in het ziekenhuis een verklaring 

aflegde bij de politie en dat u niet zeker weet of de politie na die verklaring N. alsnog is gaan zoeken 
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(en dat N. tegen dan misschien de benen had genomen) (CGVS I p. 15; CGVS II p. 9). Uw echtgenote 

gaf zelf ook duidelijk aan dat de politie ter plaatse kwam en meteen begon te vragen wat er 

was gebeurd en wie de dader was, maar dat ze op dat ogenblik niet in staat was een verklaring af te 

leggen en alleen maar met haar vinger in de richting van de buurman had kunnen wijzen, dat jullie 

vervolgens onmiddellijk naar het ziekenhuis hadden moeten vertrekken en dat ze pas dan een 

verklaring had afgelegd aan de politie (CGVS I echtgenote p. 7; CGVS M. p. 7). Op basis van 

voorgaande kan andermaal niet geconcludeerd worden dat het optreden van de politie die dag niet naar 

behoren verliep en kan geenszins worden besloten dat de politie N. moedwillig ongemoeid zou hebben 

gelaten. U verklaarde trouwens ook nog niet te weten of de politie van Bijeljina N. ná 4 januari 2012 nog 

heeft gezocht en of N. op een gegeven ogenblik misschien toch gearresteerd is geweest (CGVS II p. 9). 

Evenmin weet u of er ook een rechtszaak loopt tegen N. (in de hoedanigheid van beschuldigde) en of hij 

intussen misschien veroordeeld is (CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). 

Volledigheidshalve kan in dit verband nog worden toegevoegd dat uit de informatie aanwezig op het 

Commissariaat-generaal blijkt dat de Bosnische autoriteiten en de Bosnische politie voor alle etnische 

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

garanderen. Hoewel er binnen de Bosnische politie cruciale hervormingen noodzakelijk zijn, slaagt de 

politie erin om een hoog percentage van de bij haar aangekaarte misdrijven op te lossen. De afgelopen 

jaren werd een gestage vooruitgang vastgesteld inzake de samenwerking, communicatie en coördinatie 

tussen de verschillende veiligheidsdiensten onderling en tussen de politiediensten en het 

vervolgingsapparaat. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in geval de 

Bosnische politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende 

stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren 

van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd. 

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele 

(veiligheids)problemen de in Bosnië opererende autoriteiten aan alle Bosnische onderdanen ongeacht 

hun etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 

van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. U toonde niet aan en legde geen begin 

van bewijs neer dat u in geval van problemen geen of onvoldoende beroep kon doen - of bij eventuele 

toekomstige problemen zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de in Bosnië 

aanwezige autoriteiten. 

Bijkomend heeft u onvoldoende elementen aangebracht waarom jullie, om jullie herhaalde problemen 

met etnische Serviërs in Bijeljina - en in het bijzonder de problemen met N. - te ontlopen, niet langer in 

de gemeente Tuzla hadden kunnen blijven wonen, waar zowel u als uw gezinsleden geen 

noemenswaardige problemen met andere burgers of de autoriteiten hebben gekend (CGVS I p. 16; 

CGVS II p. 13; CGVS I echtgenote p. 5, 12; CGVS T. p. 8; CGVS M. p. 8). Dat u het zich financieel niet 

langer kon permitteren om de woning in de gemeente Tuzla te blijven huren (CGVS I p. 16) betreft een 

motief van louter economische aard dat niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie 

of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming en kan derhalve niet worden weerhouden. U stelde 

weliswaar dat N. u in Tuzla zou komen doden (CGVS II p. 14) en uw echtgenote verklaarde eveneens 

dat ze N. in staat acht jullie te komen bedreigen in Tuzla (CGVS I echtgenote p. 11-12). Uit niets blijkt 

evenwel dat u in voorkomend geval van problemen met N. in Tuzla niet op de nodige hulp van of 

bescherming door de autoriteiten van de Moslim-Kroatische Federatie zou kunnen rekenen (CGVS II p. 

14). 

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen dat u, omdat u Moslim bent en N. een leider 

was van de etnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië die nu door politie en rechtbanken 

gerespecteerd en beschermd wordt, naar aanleiding van het incident van 4 januari 2012 plots geheel 

onterecht als beschuldigde wordt vervolgd door het gerecht van Bijeljina voor openbare ordeverstoring 

en het feit dat u N. zou hebben aangevallen, dit terwijl u in werkelijkheid het slachtoffer was en volstrekt 

onschuldig bent (CGVS I p.8-9, 15; CGVS II p. 4, 9; CGVS I echtgenote p. 11), maar weinig overtuigend 

zijn. Uit de door u neergelegde documenten van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina, in het 

bijzonder uit de beslissing d.d. 25 mei 2012, blijkt inderdaad dat er tegen u een correctionele procedure 

loopt als beschuldigde. Dit wordt door mij op zich dan ook niet betwist. U heeft 

echter geen overtuigende elementen aangebracht op basis waarvan besloten zou kunnen worden dat u 

om redenen uit de Conventie, in casu uw etnie/religie, geviseerd zou worden door de autoriteiten van de 

Republika Srpska en geheel onrechtmatig gerechtelijk vervolgd en veroordeeld zou worden naar 

aanleiding van het incident van 4 januari 2012. Vooreerst kan hier herhaald worden dat u niet weet of er 

misschien ook een gerechtelijke procedure loopt tegen N. en hij intussen misschien veroordeeld is 

(CGVS I p. 17-18; CGVS II p. 12). Bovendien is uw kennis van de rechtszaak die tegen u werd 

aangespannen zeer ontoereikend. U weet niet naar aanleiding van wat de drie gerechtelijke 

documenten die u neerlegde precies werden uitgereikt. U kon slechts zeggen dat de politie op 4 januari 

2012 een proces-verbaal opstelde en dit dan op de rechtbank heeft neergelegd (CGVS II p. 8, 10). U 
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voegde toe dat uw familie geen officiële klacht neerlegde tegen N.. Uw echtgenote beaamde dat zij 

enkel een verklaring aflegde tegenover de politie, maar geen officiële klacht indiende tegen N. (CGVS I 

echtgenote p. 9). U weet echter niet of N. misschien een klacht tegen u heeft ingediend na het incident 

van 4 januari 2012 en of het dus in het kader van een dergelijke klacht is dat een correctionele 

procedure tegen u werd opgestart (CGVS II p. 8, 10). In het laatste geval kan niet zonder meer gewaagd 

worden van een geheel onrechtmatig optreden vanwege het gerecht van Bijeljina. Voorts blijkt u niet op 

de hoogte te zijn van de exacte beschuldigingen die u ten laste worden gelegd. U weet enkel dat het te 

maken heeft met het verstoren van de openbare orde. U weet niet waarover de wetsartikelen die 

vermeld worden in het document van 25 mei 2012 precies handelen en u weet ook niet welke straf u 

volgens die artikelen riskeert. U heeft zich hierover ook nooit geïnformeerd bijvoorbeeld bij een advocaat 

(CGVS II p. 4, 9-10, 12-13). U bent er overigens ook geenszins van op de hoogte of er al een definitief 

vonnis in uw zaak geveld is (CGVS II p. 12). 

Hoe dan ook bracht u onvoldoende elementen aan dat u, indien u meent daadwerkelijk onrechtmatig 

vervolgd te worden door het gerecht van Bijeljina en vreest veroordeeld te worden voor iets wat u niet 

gedaan heeft, dit niet in Bosnië had/zou kunnen aanklagen en zich niet had/zou kunnen verdedigen. U 

liet immers na uw verdediging op zich te nemen in de rechtszaak die tegen u werd aangespannen. U 

ging nooit in op de convocaties die u ontving en u nam geen advocaat onder de arm om u te verdedigen 

(CGVS II p. 9; CGVS I echtgenote p. 11). Dat u dit alles niet deed omdat N. u en uw gezin met de dood 

bedreigde indien u op de rechtbank zou verschijnen (CGVS II p. 9-10,12) volstaat, onder meer in 

het licht van bovenstaande informatie dat de in Bosnië opererende autoriteiten bij eventuele 

(veiligheids)problemen aan alle Bosnische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende 

bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980, niet als uitleq. Voorts zocht u in dit verband nooit de hulp 

van mensenrechtenorganisaties in Bosnië of klaagde u uw zaak nooit aan bij de Ombudsman (CGVS II 

p. 11-13). Uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat elke Bosniër met een klacht terechtkan bij de 

Ombudsman, die de mensenrechtensituatie in Bosnië-Herzegovina opvolgt. Ten slotte zijn er in Bosnië-

Herzegovina verschillende NGO's actief die een belangrijke rol spelen bij het verdedigen van de 

mensenrechten. Zo beschikt de NGO Vasa Prava BiH over een netwerk van zestien 

rechtsbijstandskantoren en zestig mobiele teams en verleent ze gratis rechtsbijstand. Haar activiteiten 

gaan van het publiceren van brochures tot het aanhangig maken van specifieke zaken bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast speelt ook het Helsinki Committee for Human Rights in 

beide Bosnische deelentiteiten een sleutelrol. Ze doet dit door middel van verschillende informatie, het 

aanklagen van wantoestanden, de publicatie van rapporten en het organiseren van debatten, en 

rechtsbijstand. 

Gevraagd waarom u nooit een beroep deed op een advocaat - noch in Bosnië noch vanuit België - om 

advies en informatie in te winnen en u bij te laten staan bij uw verdediging repliceerde u eerst niet te 

weten waarom u zoiets niet deed (CGVS II p. 10), wees u er later op dat het allemaal zo snel is gegaan 

en dat u snel uit Bosnië bent vertrokken eens N. u begon te bedreigen (CGVS II p. 13), en stelde u 

tot slot ook nog dat u hiervoor geen geld heeft (CGVS II p. 13). Geen van deze verklaringen volstaat 

evenwel als rechtvaardiging voor uw nalaten u te informeren over uw zaak of uw verdediging via een 

advocaat op zich te nemen. Immers, u vertrok pas uit Bosnië op 1 april 2012 terwijl de bedreigingen al 

begin maart startten en, zoals hierboven reeds werd aangestipt, bestaan in Bosnië mogelijkheden tot 

het verkrijgen van gratis rechtsbijstand. Dat u zelfs nooit een poging heeft ondernomen om ook maar 

enige informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van uw problemen, hoewel het hier om 

een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees voor vervolging, is overigens 

een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging 

zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers 

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die 

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in kopie in bijlage aan uw 

administratief dossier toegevoegd. 

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande appreciatie kunnen 

ombuigen. Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw huwelijksakte, het paspoort van uw 

zoon M., de Bosnische en Duitse geboorteaktes van M. en M., de inschrijvingsbewijzen van u en uw 

gezinsleden in de gemeente Tuzla, uw legerboekje, en de beslissing van het ministerie van Defensie 

d.d. 25 mei 2007 staven uw nationaliteit en identiteit en die van uw kinderen, uw burgerlijke staat, jullie 

verblijf in Duitsland, jullie verblijf in de gemeente Tuzla en uw betrokkenheid bij de Bosnische 

strijdkrachten tijdens de oorlog in Bosnië. Geen van deze elementen wordt op zich door mij betwist. De 

attesten met betrekking tot jullie eigendom in Bijeljina bewijzen dat jullie daar over een eigen woning 

beschikken en dat deze bezet werd door etnisch Servische vluchtelingen. Ook dit gegeven staat op zich 
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in bovenstaande beslissing niet ter discussie. De medische attesten, het proces-verbaal, de convocaties 

en de beslissing d.d. 25 mei 2012 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bijeljina bevestigen dat er 

op 4 januari 2012 een incident met uw buurman in Bijeljina plaatsvond en dat er nu een gerechtelijke 

procedure tegen u loopt. Deze documenten kunnen evenwel niets wijzigen enerzijds aan de bevinding 

dat u een veilig vestigingsalternatief in de Federatie heeft om de problemen met uw buurman te 

ontlopen en anderzijds aan de bevinding dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geheel 

onrechtmatig juridisch vervolgd zou worden omdat u Moslim bent of dat u zich in voorkomend geval niet 

afdoende zou kunnen verdedigen (cf. supra). 

Derhalve kan uw asielaanvraag evenmin in overweging genomen worden. 

De door u neergelegde documenten bevatten louter persoonsgegevens die hier niet worden betwist en 

vermogen derhalve evenmin een ander licht te werpen op bovenstaande bevindingen. 

Ook in het kader van de asielaanvragen van uw moeder H. S. (O.V….) en uw broer H. T. (O.V….) werd 

een weigeringsbeslissing genomen. 

C. Conclusie  

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te 

nemen.” 

  

Op 17 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissingen houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit zijn de vier volgende bestreden 

beslissingen. De motivering luidt ten aanzien van de eerste, tweede en derde verzoekers als volgt:   

 

“In uitvoering van artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 

2007, wordt aan 

de genaamde (…) 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Op 12 oktober 2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing 

van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, 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 : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.”  

 

De motivering luidt ten aanzien van vierde verzoekster als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 

2007, wordt aan 

de genaamde H. M. 

geboren te Berlijn, op (in) 17.04.1994 

van nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 12 oktober 2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 van deze wet bepaalde 

termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd, inderdaad, 

betrokkene kwam het land binnen op 16 juli 2012 en verblijft nog steeds op het grondgebied, zodat zijn 

(haar) regelmatig verblijf van 3 maanden overschreden is. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

De eerste verwerende partij heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 Tweede verwerende partij werpt een exceptie op wegens gebrek aan belang. De bevelen om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker zijn genomen met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet. Overeenkomstig voormeld artikel moet de gemachtigde een bevel geven het 

grondgebied te verlaten. Het betreft een gebonden bevoegdheid die elke discretionaire appreciatie 

dienaangaande uitsluit. Verzoekers betwisten niet in het Rijk te verblijven zonder in het bezit te zijn van 

de door artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten. Een eventuele vernietiging van de 

thans bestreden beslissingen kan verzoekers geen voordeel opleveren omdat in voorkomend geval de 

gemachtigde niets anders kan dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

verzoekers opnieuw een bevel te geven. Bij gebreke aan het rechtens vereiste belang is de vordering 

onontvankelijk.  

 

3.2 Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Opdat verzoekers een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd zijn door 

de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet aan verzoekers bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissingen werd genomen in uitvoering van artikel 75, 

§ 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en van artikel 7, 

eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 75, § 2 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend.(…)” 

 

Artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
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en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 2), wet in werking getreden op 27 

februari 2012, en waarnaar voornoemd artikel 75, § 2 verwijst, luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de 

vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, 

bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 51/2. Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft 

onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder 

de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze 

beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

 

Uit voornoemd artikel 52/3, § 1 blijkt dat, indien aan de vreemdeling die onregelmatig in het Rijk verblijft, 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend of indien de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van zulke vreemdeling tegen een beslissing genomen door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt in overeenstemming met 

artikel 39/2, § 1, 1° van de vreemdelingenwet, de staatssecretaris of zijn gemachtigde beslist dat deze 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen.  

 

Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris of 

zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing niet over enige appreciatiemogelijkheid indien hij 

vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd of de Raad heeft het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen verworpen én ten tweede, deze vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De 

staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is 

voldaan. Is dit het geval, dan moet de staatssecretaris of zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Hij beschikt ter zake 

niet over enige appreciatiemogelijkheid. 

 

In casu wordt niet betwist dat de vluchtelingenstatus zowel als de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoekers niet worden toegekend. Voorts wordt in de bestreden beslissingen vastgesteld dat 

verzoekers onder het toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 1° en 2° van de vreemdelingenwet 

vallen. 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven. 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; (...).” 

 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet meer over een discretionaire bevoegdheid 

wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te 

worden. 

 

Verzoekers betwisten niet dat zij in het Rijk verblijven zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. Gelet op de gewijzigde bepaling van artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet en gelet 

op het feit dat niet blijkt dat verzoekers over enig verblijfsrecht beschikken, zal de staatssecretaris in 

casu niet anders kunnen doen dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 

1980, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoekers in het Rijk verblijven zonder houder te zijn van 

de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten, een bevel te verlenen om het 

grondgebied te verlaten.  
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3.3. De Raad dient evenwel op te merken dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd 

zou zijn met hogere rechtsnormen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna : het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Het feit dat verweerder in uitvoering van de vreemdelingenwet in welbepaalde gevallen 

slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt met betrekking tot het uitvaardigen van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, neemt niet weg dat ook in deze gevallen een bevel om het grondgebied te 

verlaten een schending kan uitmaken van een bepaling van het EVRM. Het EVRM primeert op de 

vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende procedure de gegrondheid 

te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van de hogere 

verdragsbepalingen, in casu het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep 

waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden 

verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier 

waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat gelet op de nauwe verbondenheid tussen de bevelen om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker en de beslissingen houdende de weigeringen van 

inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van 

herkomst, bij een vernietiging van deze laatsten, in het belang van een goede rechtsbedeling ook de 

bevelen uit het rechtsverkeer dienen te worden verwijderd.  

 

De exceptie opgeworpen door de verwerende partij wordt derhalve verworpen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In het enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 1, A, (2) en 33 van het 

Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is 

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967, van de artikelen 48/3 tot 

48/5, artikel 57/6/1, artikel 57/7ter en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, van de 

artikelen 24 en 31 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus en van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van 

bestuurshandelingen. 

 

Na een theoretische uiteenzetting van voormelde artikelen en beginselen zetten verzoekers ter 

adstruering van het middel het volgende uiteen: 

 

“Toepassing in casu 

Overwegende dat verzoekers ernstige redenen aanvoeren om aan te tonen dat hun land van herkomst 

hen geen bescherming kan bieden. 

Dat zij niet alleen verklaringen, maar ook verschillende documenten naar voor brengen die deze 

beweringen staven. 

Dat verzoekers duidelijk hebben gemaakt dat zij, als bewoners van Bijeljina, zich alleen naar de politie 

van de Republika Servska mochten richten, omwille van administratieve verdelingen. 

Dat verzoekers Moslims zijn, en dat zij problemen met Serviërs hadden. Dat Serviërs in het algemeen 

en ook Serviërs politieagenten "nooit iets gaan verwijten aan andere Serviër", wat niet betwist wordt 

door het CGVS. 

Dat zij meermaals naar de politie gingen, maar dat de "beledigingen, provocaties, fysieke aanval, 

telefonische bedreigingen, vloeken, teksten op huis geschreven, vernielingen aan hun woning, ..." niet 

stopten. 

Dat door CGVS niet wordt betwist dat verzoeker veel moeite hebben gedaan om in hun land van 

herkomst rustig te kunnen leven. Dat de moeilijkheden dat zij kenden om in hun eigen huis terug te 

keren en de overvallen waarvan zij de slachtoffers zijn geweest overeenstemmen met de objectieve 

informaties over de algemene situatie in Bosnië en Herzegovina. 

Dat zij bedreigden werden door een zekere N.M., een leider van de etnische Serviërs tijdens de oorlog 

in Bosnië, die een invloedrijke persoon is. Dat hij nu door de autoriteiten en meer bepaald de 

politieagenten gerespecteerd en beschermd wordt. Dat nadat verzoeker aangevallen werd door die man 

op 4 januari 2012 plots geheel onterecht beschuldigde wordt  vervolgd door het gerecht van Bijeljina 

voor openbare ordeverstoring en het feit dat verzoeker N. zou hebben aangevallen. Dat verzoeker 
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bewijzen van die strafrechtsprocedure neerlegt. Dat N. verzoekers zou vermoorden als zij op het proces 

verschijnen. Dat daaruit voortvloeit dat verzoeker hoogst waarschijnlijk in zijn afwezigheid veroordeeld 

gaat worden. Dat dit niet betwist wordt door het CGVS, en dat een duidelijke aanwijzing is dat verzoeker 

tegen die man geen kans heeft om een rechtvaardig proces te hebben, en dat de autoriteiten niet bereid 

zijn om verzoeker te beschermen. 

Dat aangezien verzoekers' relazen niet betwist worden, dat zij talrijke documenten neerleggen, dat hun 

relaas overeenstemt met de algemene situatie, dat er geen enkel tegenstrijdigheden zijn tussen 

verzoekers' relazen, dat er niet betwist wordt dat zij meermaals de hulp van de politie hebben gevraagd 

om rustig te kunnen leven, en dat zij aan de voorwaarden van artikel 57/7ter voldoen, dient er hen het 

voordeel van de twijfel gegund te worden, tenminste wat betreft de onmogelijkheid om effectief 

beschermd te worden. 

Dat echter weigert CGVS het verband met beschermingsgebrek te erkennen en stelt "U heeft echter 

geen overtuigende elementen aangebracht op basis waarvan besloten zou kunnen worden dat u om 

redenen uit de Conventie, in casu uw etnie/ religie, geviseerd zou worden door de autoriteiten". Dat dit 

een kennelijke motiveringsfout is aangezien die duidelijk niet passend is: er wordt niet verwezen naar de 

beschermingsmogelijkheden, en het risico op ernstige schaden (onder artikel 48/4 en 48/5) wordt zelf 

niet onderzocht. 

Dat politieagenten verzoekers hebben ontmoedigd om iets tegen N. te doen omdat hij te invloedrijk was, 

en dat verzoekers geen kans hadden. Dat verzoekers bedreigd werden vermoord te worden indien zij op 

het proces zouden verschijnen. 

Dat de geloofwaardigheid van verzoekers op geen enkel moment wordt betwist. Dat zij talrijke 

documenten neerleggen om de belangrijke elementen van hun relaas aan te tonen. Dat daarvoor het 

voordeel van de twijfel aan verzoekers had moeten gegund worden, tenminste wat betreft de 

beschermings( on)mogelijkheden. Dat het CGVS te veeleisend is zodat het onmogelijk is voor de 

verzoekers om aan te tonen dat noch de politie noch het rechtelijk systeem hen konden helpen. 

Dat zij meermaals slachtoffers zijn geweest van vervolgingen, wat een "duidelijke aanwijzing dat de 

vrees voor vervolging gegrond is» (artikel 57/7bis) en bijgevolg dat de autoriteiten van hun herkomstland 

hen geen passende bescherming kon bieden. 

Overwegende dat CGVS een kennelijk appreciatie fout heeft begaan door een versnelde procedure toe 

te passen aangezien verzoekers substantiële redenen hebben opgegeven om Bosnië in hun specifieke 

omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen. 

Dat het tegenstrijdig is dat het CGVS in een beslissing tot weigering van inoverwegingname neemt, 

alhoewel de gronden van de asielaanvraag onderzocht werden, dat verzoekers' verklaringen 

geconfronteerd werden, dat de neergelegde documenten ook geanalyseerd werden, en dat uiteindelijk 

de beslissing gemotiveerd wordt op dezelfde manier als "gewone" weigeringsbesslissingen van 

internationale bescherming. 

Dat de motivering van de beslissing niet een motivering is om niet in overweging te nemen maar is een 

motivering van een beslissing tot weigering van erkenning als vluchtelingen en van toekenning van de 

subsidiaire bescherming.  

Dat het CGVS meer dan twee maanden verzoekers' relazen heeft onderzocht voor de bestreden 

beslissingen te nemen (gehoren op 8 augustus en 4 oktober - beslissingen op 12 oktober). 

Dat dit niet te verenigen is met een versnelde procedure, en ook niet met een loutere analyse van de 

verklaringen en documenten om te zien of er "ernstige redenen" werden aangevoerd. 

Dat in de beslissing zelf lijkt het CGVS beslissingen van niet inoverwegingneming en beslissingen tot 

weigering van asiel met elkaar te verwarren daar er wordt gesteld dat "in het kader van de 

asielaanvragen van uw echtgenote (...), uw zoon (...) en uw dochter (...) werd een weigeringsbeslissing 

genomen". 

Dat het CGVS onder die versnelde procedure zich moet beperken tot de kwestie te weten of er "ernstige 

redenen" aangevoerd werden, maar dat er vier bladzijden van motivering worden geschreven tot staving 

van de beslissing. Dat deze uitgebreide motivering toont dat een versnelde procedure niet passend is 

voor de aanvraag van verzoekers, en ook dat ui hun verklaringen blijkt dat er ernstige reden aangevoerd 

worden betreffende het gebrek aan bescherming in hun bijzonder geval. 

Dat ofwel een verkeerde titel aan de bestreden beslissing werd gegeven, ofwel er een kennelijke 

appreciatie fout werd begaan aangezien verzoekers "ernstige redenen" hebben aangevoerd. 

Dat in ieder geval zowel artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet als artikel 31 van de Procedures 

Richtlijn geschonden werden. 

Overwegende dat verzoekers asielaanvragen onder versnelde procedures behandeld werden, maar dat 

zij toch twee keren gehoord werden bij het CGVS. 

Dat door het feit dat het CGVS op formele wijs geweigerd heeft om hun aanvraag in overweging te 

nemen, mogen verzoekers slecht een annulatieberoep indienen bij Uw Raad. 
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Dat hun aanvraag bijzonder complex is, dat hun geloofwaardigheid niet betwist wordt, dat zij talrijke 

documenten neerleggen, (...) zodat een grondig onderzocht nodig is om over hun asielaanvragen te 

oordelen. Dat de versnelde procedure aan deze voorwaarden duidelijk niet volstaat, en dat zij geen kans 

krijgen om hun aanvraag aan het oordeel van Uw Raad, beslissend in vollerrechtsmacht, te 

onderwerpen. 

Dat hun asielaanvragen bijgevolg niet passend werden onderzocht, wat een schending uitmaakt van 

artikel 1er , A, 2, van het Verdrag van Genève, van artikelen 48/3 tot 48/5 van de vreemdelingenwet. 

Overwegende dat bevelen om het grondgebied te verlaten werden genomen, die de gevolg zijn van de 

bestreden beslissingen van het CGVS. 

Dat die bevelen om het grondgebied te verlaten ook bestreden worden door dit verzoekschrift. 

Dat aangezien de asielaanvragen van verzoekers niet passend werden onderzocht, de bevelen om het 

grondgebied te verlaten het beginsel van “non-refoulement” schenden (artikel 33 van het Verdrag van 

Genève en artikel 3 EVRM).” 

 

4.2 De wetgever heeft in een specifieke procedure voorzien tot niet in overwegingname voor de 

behandeling van asielaanvragen afkomstig uit landen die zijn aangemerkt als veilig land van herkomst. 

Met het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, 

B.S. 1 juni 2012 (hierna: KB van 26 mei 2012) is een lijst van veilige landen van herkomst vastgelegd.  

 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

voor vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 (artikel 57/6/1, tweede lid van de vreemdelingenwet). Bij KB werd 

Bosnië-Herzegovina op 1 juni 2012 opgenomen in de lijst van ‘veilige landen’.  

 

In de mate verzoekers betogen dat de Bosnische autoriteiten geen passende bescherming kunnen 

bieden, volstaat dit betoog niet om Bosnië-Herzegovina niet langer te beschouwen als ‘veilig land’. 

Immers in het ‘verslag aan de koning’ van het KB van 26 mei 2012 wordt vermeld dat de minister, 

bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een “goed 

onderbouwd advies (heeft) gevraagd over welke landen op de lijst dienen te worden geplaatst”. 

Bovendien bepaalt artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat de beoordeling of een land 

een veilig land van herkomst is, dient te stoelen op een reeks informatiebronnen waaronder in het 

bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie, Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, 

de Raad van Europa en andere relevante internationale organisaties.  

 

In casu blijkt uit de landinformatie over Bosnië-Herzegovina toegevoegd aan het administratief dossier, 

dat de commissaris-generaal rekening heeft gehouden met informatie van verschillende NGO’s, 

waaronder de “Association Vasa Prava BiH”, “Bosnian Helsinki Committee for Human Rights”, “Helsinki 

Committee for Human Rights in Republika Srpska” en van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa bij de beoordeling of Bosnië een veilig land van herkomst is. Verzoekers  

betwisten niet dat zij de Bosnische nationaliteit hebben. Bosnië is op grond van het KB van 26 mei 2010 

opgenomen in de lijst van veilige landen. Aangezien verzoekers afkomstig zijn uit een land dat is 

aangemerkt als een veilig land van herkomst geldt het vermoeden dat er in hoofde van verzoekers geen 

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. “Het komt toe aan de 

asielzoeker om substantiële redenen op te geven waaruit blijkt dat, in zijn specifieke omstandigheden, 

zijn land van herkomst niet als veilig kan worden beschouwd. Slechts indien, ná individueel onderzoek, 

blijkt dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn 

land van herkomst daadwerkelijk wordt vervolgd of een reëel risico loopt op ernstige schade, zal zijn 

asielaanvraag niet in overweging worden genomen.”, (parl.stukken, DOC 53 1825/003).   

 

Ut de bestreden beslissingen blijkt dat de commissaris-generaal verzoekers’ verklaringen aan een 

grondig onderzoek heeft onderworpen om na te gaan of zij ‘duidelijk aantonen’ dat er wat hen betreft 

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat.  

Verzoekers menen dat zij meermaals slachtoffers zijn geweest van vervolgingen en dat de autoriteiten 

hen geen passende bescherming kon bieden.  
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Verzoekers menen evenwel ten onrechte dat de commissaris-generaal geen aandacht heeft besteed 

aan de context waarbinnen hun problemen moeten worden geplaatst, nu de commissaris-generaal voor 

de beoordeling van de veiligheid van Bosnië tal van bronnen heeft geconsulteerd en hun verklaringen 

grondig heeft onderzocht.  Bovendien beschikt de commissaris-generaal over een appreciatiemarge om 

te oordelen of uit de verklaringen afgelegd door verzoekers duidelijk blijkt dat er een gegronde vrees 

voor vervolging bestaat in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel risico lopen 

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.  

 

Uit het neergelegde administratief dossier en uit de bestreden beslissingen blijkt dat de commissaris-

generaal geenszins is voorbij gegaan aan hun Bosnische Moslim-origine en de aangebrachte 

problematiek inzake hun buurman N, die volgens hun verklaringen een leider is van de etnische 

Serviërs en een invloedrijke persoon is. Verzoekers geven weliswaar aan niet akkoord te gaan met de 

appreciatie van de door hen aangebrachte gegevens door de commissaris-generaal en herhalen in 

essentie hun asielrelaas, doch zij laten na de motieven die aan de basis liggen van de bestreden 

beslissingen te weerleggen. Verzoekers slagen er niet in met hun betoog de motivering:  “Bijkomend 

heeft u onvoldoende elementen aangebracht waarom jullie, om jullie herhaalde problemen met etnische 

Serviërs in Bijeljina - en in het bijzonder de problemen met N. - te ontlopen, niet langer in de gemeente 

Tuzla hadden kunnen blijven wonen, waar zowel u als uw gezinsleden geen noemenswaardige 

problemen met andere burgers of de autoriteiten hebben gekend (CGVS I p. 16; CGVS II p. 13; CGVS I 

echtgenote p. 5, 12; CGVS T. p. 8; CGVS M. p. 8). Dat u het zich financieel niet langer kon permitteren 

om de woning in de gemeente Tuzla te blijven huren (CGVS I p. 16) betreft een motief van louter 

economische aard dat niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen 

inzake subsidiaire bescherming en kan derhalve niet worden weerhouden. U stelde weliswaar dat N. u 

in Tuzla zou komen doden (CGVS II p. 14) en uw echtgenote verklaarde eveneens dat ze N. in staat 

acht jullie te komen bedreigen in Tuzla (CGVS I echtgenote p. 11-12). Uit niets blijkt evenwel dat u in 

voorkomend geval van problemen met N. in Tuzla niet op de nodige hulp van of bescherming door de 

autoriteiten van de Moslim-Kroatische Federatie zou kunnen rekenen (CGVS II p. 14).” en “Hoe dan ook 

bracht u onvoldoende elementen aan dat u, indien u meent daadwerkelijk onrechtmatig vervolgd te 

worden door het gerecht van Bijeljina en vreest veroordeeld te worden voor iets wat u niet gedaan heeft, 

dit niet in Bosnië had/zou kunnen aanklagen en zich niet had/zou kunnen verdedigen. U liet immers na 

uw verdediging op zich te nemen in de rechtszaak die tegen u werd aangespannen. U ging nooit in op 

de convocaties die u ontving en u nam geen advocaat onder de arm om u te verdedigen (CGVS II p. 9; 

CGVS I echtgenote p. 11). Dat u dit alles niet deed omdat N. u en uw gezin met de dood bedreigde 

indien u op de rechtbank zou verschijnen (CGVS II p. 9-10,12) volstaat, onder meer in het licht van 

bovenstaande informatie dat de in Bosnië opererende autoriteiten bij eventuele (veiligheids)problemen 

aan alle Bosnische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en 

maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 

1980, niet als uitleq. Voorts zocht u in dit verband nooit de hulp van mensenrechtenorganisaties in 

Bosnië of klaagde u uw zaak nooit aan bij de Ombudsman (CGVS II p. 11-13). Uit de reeds geciteerde 

informatie blijkt dat elke Bosniër met een klacht terechtkan bij de Ombudsman, die de 

mensenrechtensituatie in Bosnië-Herzegovina opvolgt. Ten slotte zijn er in Bosnië-Herzegovina 

verschillende NGO's actief die een belangrijke rol spelen bij het verdedigen van de mensenrechten. Zo 

beschikt de NGO Vasa Prava BiH over een netwerk van zestien rechtsbijstandskantoren en zestig 

mobiele teams en verleent ze gratis rechtsbijstand. Haar activiteiten gaan van het publiceren van 

brochures tot het aanhangig maken van specifieke zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. Daarnaast speelt ook het Helsinki Committee for Human Rights in beide Bosnische deelentiteiten 

een sleutelrol. Ze doet dit door middel van verschillende informatie, het aanklagen van wantoestanden, 

de publicatie van rapporten en het organiseren van debatten, en rechtsbijstand” te weerleggen. Hun 

betoog beperkt zich tot het herhalen van hun asielmotieven en zij maken geenszins aannemelijk dat de 

vaststellingen die de commissaris-generaal heeft gedaan incorrect zijn of dat de commissaris-generaal 

op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. Verzoekers gaan niet akkoord met de 

weigering tot inoverwegingname van hun asielaanvraag maar tonen hiermee niet aan dat de 

commissaris-generaal artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag en de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

vreemdelingenwet heeft geschonden.  

 

De Raad merkt op dat hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst. In deze 

hoedanigheid treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende 

de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Als annulatierechter onderzoekt de Raad enkel of de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in redelijkheid is kunnen komen tot de 
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gedane vaststelling van de feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. Dit impliceert dat de Raad in het kader van een annulatieberoep geen 

uitspraak kan doen over een eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

vreemdelingenwet. Een onderzoek naar de eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

vreemdelingenwet houdt immers per definitie een feitencontrole in, waarvoor de Raad als 

annulatierechter niet bevoegd is. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

Verzoekers kunnen niet worden gevolgd waar zij menen dat het tegenstrijdig is om een beslissing tot 

weigering van inoverweging te nemen en vervolgens de beslissing te motiveren op dezelfde manier “als 

“gewone” weigeringsbeslissingen”, nu uit de aanhef, het beschikkend gedeelte en het besluit van de 

bestreden beslissingen duidelijk blijkt dat de commissaris-generaal de asielaanvraag “niet in overweging 

kan nemen” en uitdrukkelijk verwijst naar de toepassing van artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet. De 

loutere opmerking dat ook ten aanzien van de familieleden een “weigeringsbeslissing” werd genomen 

brengt in casu niet mee dat de commissaris-generaal zich verwarde met de ‘beslissingen tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus’. Er kan niet worden aangenomen dat 

de motieven intern tegenstrijdig zijn en dat de commissaris-generaal niet doelde op de ‘weigering van 

inoverwegingname van de asielaanvraag’. Verzoekers tonen niet aan dat de motieven van de bestreden 

beslissingen steunen op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. De schending van de 

materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. Verzoekers kunnen de commissaris-generaal 

bezwaarlijk verwijten uitgebreid te motiveren nu dit getuigt van een zorgvuldig bestuur. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de commissaris-

generaal bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat rekening werd gehouden met 

verzoekers’ verklaringen en voorgelegde stukken. Verzoekers slagen er niet in aan te tonen dat er in 

casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

niet kan worden aangenomen.  

 

Verzoekers stellen dat “zij geen kans krijgen om hun aanvraag aan het oordeel van Uw Raad, 

beslissend in volle rechtsmacht, te onderwerpen”.  In de mate verzoekers met hun betoog menen dat 

het annulatieberoep op grond van artikel 39/2 van de vreemdelingenwet niet voldoet aan de vereisten 

van een daadwerkelijk rechtsmiddel, kunnen zij niet worden gevolgd.  

  

Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft 

gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

prima facie beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het 

EVRM (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 323). 

 

Vervolgens wordt benadrukt dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 (BS 2 

juli 2008) het volgende heeft gesteld: 

 

“Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 optreedt, 

beschikt hij over een soortgelijke vernietigingsbevoegdheid en schorsingsbevoegdheid als die welke de 

Raad van State voorheen had. In dat geval treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op met 

volle rechtsmacht, maar als annulatierechter. 

In aangelegenheden bedoeld in artikel 39/2, § 2, oefent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

jurisdictionele toetsing uit, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde 

overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij 

die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van 

het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, 

wordt de aangevochten akte geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk: EHRM, 7 november 2000, 

Kingsley t. Verenigd Koninkrijk, § 58). Bovendien kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in de 

omstandigheden bedoeld in artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980, de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de beslissing bevelen, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid. De Raad kan tevens, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van 
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dezelfde wet, voorlopige maatregelen bevelen. De rechtzoekenden beschikken derhalve over een 

daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de 

administratieve beslissingen die op hen betrekking hebben. Artikel 39/2, § 2, ingevoegd bij het 

bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg dat het op onevenredige wijze de rechten van de betrokken 

personen beperkt.” 

 

Er kan dus tijdens een annulatieberoep een debat worden gevoerd over de juistheid van het bestuurlijke 

feitenoordeel en de wijze waarop dat tot stand is gekomen. Er dient te worden opgemerkt dat 

verzoekers’ betoog een theoretisch betoog is aangezien zij in deze nergens het bestuurlijk feitenoordeel 

of de vastgestelde feiten betwisten en niet aangeven welke nieuwe elementen zij ex nunc zouden willen 

laten onderzoeken. De ganse zaak blijft dan ook beperkt tot een theoretische discussie die geen 

aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 

 

Verzoekers voeren aan dat hun relaas gedurende meer dan twee maanden werd onderzocht en dat er 

twee verhoren werden afgenomen en dit niet te verenigen is met een versnelde procedure.  

 

Artikel 57/6/1, vijfde lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt met redenen omkleed met vermelding van de 

omstandigheden van de zaak en moet getroffen worden binnen een termijn van vijftien werkdagen.”  

 

Bij overschrijding van deze termijn wordt geen sanctie voorzien, zodat deze termijn van vijftien 

werkdagen een termijn van orde is en geen vervaltermijn. Verzoekers tonen bovendien hun belang niet 

aan, in de mate zij menen dat de beslissingen ‘te laat’ zouden zijn genomen, gezien zij intussen over 

een legaal tijdelijk verblijf beschikten.  

 

De schending van artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Artikel 48/3 van de vreemdelingenwet omschrijft de voorwaarden waaraan een vreemdeling moet 

voldoen opdat hij als vluchteling zou worden erkend. Artikel 48/4 van de vreemdelingenwet omschrijft de 

voorwaarden waaraan een vreemdeling moet voldoen opdat hij zou worden erkend als persoon die in 

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Aangezien de bestreden beslissingen een weigering 

betreffen tot in overwegingname van een asielaanvraag, genomen met toepassing  van artikel 57/6/1 

van de vreemdelingenwet, kunnen verzoekers niet met goed gevolg rechtstreeks verwijzen naar de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. In de bestreden beslissingen wordt immers geen 

standpunt ingenomen over de al dan niet toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus, doch wordt slechts vastgesteld dat de asielaanvraag van verzoekers als 

onderdaan van een veilig land van herkomst niet in overweging worden genomen. 

 

Nu geen schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen kan worden aangenomen met 

betrekking tot de eerste vier bestreden beslissingen kan evenmin tot de vernietiging van de bevelen om 

het grondgebied te verlaten worden overgegaan die volgens verzoekers “het gevolg zijn van de 

bestreden beslissingen van het CGVS”. Een schending van het non-refoulementbeginsel, van artikel 33 

van het Vluchtelingenverdrag en van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond door de loutere 

bewering dat hun asielaanvragen “niet passend werden onderzocht”.  

  

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


