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nr. 227 651 van 21 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VANDENBERGHE

Bloemendalestraat 147

8730 BEERNEM

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2019 heeft

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

6 mei 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 juni 2019 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat

C. VANDENBERGHE en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Rom geboren in Dobranja en bent u in het bezit van de Kosovaarse

nationaliteit. U woonde tot 1999 in Stari Obilic, Kosovo. U was traditioneel gehuwd met T. G. (…), jullie

hebben drie kinderen. U werd in 1999 gemobiliseerd door het Servische leger om mee te vechten in de

Kosovaarse oorlog. Gedurende een drietal maanden was u gestationeerd nabij Cicavica als soldaat bij

de artillerie. U bewaakte er het bos met een wapen. Toen de oorlog voorbij was, vluchtte u met uw

familie naar Montenegro. In Montenegro kwam u terecht in het kamp Konik. U werd er geregistreerd als
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vluchteling en kreeg een vluchtelingenkaart. U verbleef er tot 2000 en vertrok dan naar Bosnië-

Herzegovina met uw familie. In 2006 ontdekte u dat uw vrouw u had bedrogen. Uit jaloezie en wraak

heeft u haar vermoord. U werd hiervoor veroordeeld in Bosnië-Herzegovina tot een gevangenisstraf van

twaalf jaar die u daar heeft uitgezeten. Uw ouders en uw broers B. (…), R. (…), H. (…), L. (…), I. (…) en

Ib. (…) zijn nadien naar Canada gevlucht waar de meesten ondertussen de Canadese

nationaliteit hebben. Uw vader is er in 2012 overleden. Uw broer Is. (…) (O.V. (…)) is naar België

gevlucht waar hij in 2011 de vluchtelingenstatus kreeg toegekend door het CGVS. U bent op 27 oktober

2017 vrijgelaten. U kreeg een inreisverbod voor Bosnië-Herzegovina voor vijf jaar. U vertrok naar

Montenegro waar u een oom heeft. U bleef er zes maanden. U had er geen documenten maar vroeg er

een attest aan waaruit blijkt dat u er van 1999 tot 2001 als IDP (internally displaced person)

geregistreerd stond. U reisde rechtstreeks van Montenegro naar België met een bestelwagen op illegale

wijze. U diende een verzoek om internationale bescherming in in België op 24 april 2018. U vreest

Kosovo, het land van uw geboorte en nationaliteit, omwille van het feit dat u voor het Servische leger

gevochten heeft. U vreest er gedood te worden door de Albanezen. U bent in het bezit van uw vervallen

Joegoslavisch paspoort afgegeven op 9 juni 1998, uw militaire boekje, een attest van de

Montenegrijnse autoriteiten dat aantoont dat u er als vluchteling geregistreerd stond van 10 december

1999 tot 1 januari 2001, de oude Joegoslavische identiteitskaart van uw moeder, X. B. (…), kopieën van

de Canadese paspoorten van uw ouders en van de Canadese rijbewijzen/identiteitskaarten van uw

broers H. (…), R. (…), I. (…), B. (…), I. (…) en L. (…) en de Belgische documenten van uw broer Is.

(…).

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u bij uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, evenals bij

uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal, leugenachtige verklaringen heeft

afgelegd omtrent uw situatie en verblijfplaats in de periode van de Kosovaarse oorlog tot uw komst naar

België. Zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal verklaarde u dat u na de Kosovaarse oorlog tot uw vertrek, dus van 1999 tot

2018, in Montenegro als vluchteling zonder documenten had verbleven. U verklaarde ook nooit gehuwd

geweest te zijn en geen kinderen te hebben (vragenlijst CGVS, vraag 3.5; verklaring DVZ vragen 10, 12,

14 en 16; CGVS I, p. 2-9). Bij het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS werd u geconfronteerd

met persartikels, toegevoegd aan uw administratief dossier, waaruit blijkt dat u in 2006 in Bosnië-

Herzegovina veroordeeld werd voor de moord op uw vrouw, T. G. (. Uit deze..) artikels blijkt ook dat u

drie kinderen heeft en sinds 2000 in Bosnië-Herzegovina verbleef. U gaf na confrontatie meteen toe dat

deze artikels over u gingen. U verklaarde dat u niet wou dat de Belgische autoriteiten wisten over deze

misdaad (CGVS II, p. 8). Dit is echter geen afdoende verklaring. Dergelijk gedrag, waarbij u intentioneel

getracht heeft de Belgische asielautoriteiten te misleiden omtrent uw recente verblijfssituatie, is immers

geenszins in overeenstemming met of getuigt geenszins van een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in

de definitie van subsidiaire bescherming. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging

of ernstige schade in zijn land van herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij reeds

van bij de aanvang van de eerste asielprocedure waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt over zijn

recente verblijfssituatie en asielmotieven. Uw algemene geloofwaardigheid is door voorgaande reeds

zwaar gehypothekeerd. Er dient in dit kader eveneens vastgesteld te worden dat u geen volledige

duidelijkheid verschaft heeft over uw verblijfsstatus in Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Het is

opmerkelijk dat u eerst verklaarde dat u in Bosnië-Herzegovina wel een vluchtelingenstatuut had, en dit

daarna ontkende (CGVS II, p. 3, 5). U verklaarde ook dat u na uw gevangenschap uit Bosnië-

Herzegovina werd gezet, maar legde hier geen begin van bewijs van neer (CGVS II, p. 8). U

verklaarde dat men in Bosnië-Herzegovina zei dat u naar Montenegro moest gaan. U beweert echter

geen Montenegrijnse documenten te hebben. Het is opmerkelijk dat men u naar een land wou

terugsturen van waar u geen officiële documenten zou hebben. Er dient geconcludeerd te worden dat er

niet zonder meer kan besloten worden dat u niet in het bezit bent van verblijfsdocumenten voor één van

deze twee landen.
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Betreffende uw vrees ten aanzien van Kosovo, het land waar u geboren bent en waarvan u verklaart de

nationaliteit te hebben (CGVS I, p. 3), dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt

dat u er een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie koestert of risico

loopt op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde dat u niet terug kan naar Kosovo omdat u heeft deelgenomen aan de Kosovaarse oorlog

aan de kant van de Serviërs . U vreest gedood te worden door Albanezen (CGVS I, p. 22 ;CGVS II, p.

9). Er dient opgemerkt te worden dat u slechts korte tijd, u had het bij DVZ en op uw tweede persoonlijk

onderhoud over drie maanden (vragenlijst CGVS, vraag 3.5; CGVS II, p. 4), in het leger gediend heeft.

U had geen enkele rang of leidinggevende functie (CGVS I, p. 20). U verklaarde dat er een lijst bestaat

van mensen die aan de kant van de Serviërs gevochten hebben (CGVS I, p. ; CGVS II, p. 11). U

ondersteunt het bestaan van dergelijke lijst echter niet met enig concreet element. Het is absoluut niet

geloofwaardig dat men u in Kosovo na twintig jaar zou herkennen als toenmalige soldaat van het

Servisch leger. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat u zich niet in Kosovo, al dan niet buiten

uw geboorteplaats, zou kunnen vestigen, er werk zou kunnen zoeken en bijgevolg uw leven na uw

jarenlange gevangenisstraf zou kunnen heropbouwen in uw land van herkomst.

Zelfs indien u problemen zou kennen met Albanezen in Kosovo, dan nog blijkt uit niets dat u geen

beroep zou kunnen doen op de hulp van en bescherming door de Kosovaarse autoriteiten. U stelde dat

u een beroep zou kunnen doen op de politie, maar dat deze te laat zou komen (CGVS I, p. 22). Dit

laatste betreft evenwel een blote bewering. Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal (zie

de COI Focus: Kosovo Algemene Situatie van 10 juli 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20180710.pdf of

https://www.cgvs.be/nl ) blijkt dat in Kosovo maatregelen werden/worden genomen om de politionele en

gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun doeltreffendheid te verhogen. Niettegenstaande

hervormingen nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te pakken en de georganiseerde

misdaad te bestrijden, blijkt uit informatie dat de Kosovaarse autoriteiten voor alle etnische groepen

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

garanderen. De informatie maakt duidelijk dat, wanneer de Kosovaarse politie (KP) van misdrijven op de

hoogte wordt gebracht, ze op afdoende wijze actie onderneemt. Niettegenstaande de politie moeite

heeft met het bestrijden van complexe misdaden, wat volgens de Europese Commissie te wijten is aan

een zwakke informatiegestuurde politiezorg, oordeelt de Europese Commissie dat de

onderzoekscapaciteit van de Kosovaarse politie over het algemeen goed is. Klachten worden zonder

onderscheid naar etnie en los van enige inmenging behandeld. Elke burger van Kosovo kan zich indien

nodig in vertrouwen wenden tot de Kosovaarse politie. De verbeterde functionering en de multi-etnische

samenstelling van de KP hebben geleid tot een groeiend vertrouwen van de bevolking in het werk van

de politie. De rechtsgang in Kosovo biedt, ondanks de inspanningen die nog geleverd moeten worden,

in het algemeen, en ook voor minderheden, de nodige rechtsbescherming. Hierbij dient aangestipt te

worden dat de bescherming die de nationale overheid biedt daadwerkelijk moet zijn. Zij hoeft echter niet

absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben

de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in.

Tevens blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in het geval de Kosovaarse politie

haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er mogelijkheden zijn die openstaan

voor elke burger om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te

klagen. Dit kan bij het politie-inspectoraat van Kosovo en de Ombudsman. Wangedrag van

politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd en kan leiden tot sanctionerende maatregelen

en/of gerechtelijke vervolging. Er kan tot slot nog op gewezen worden dat meerdere lokale en

internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties toezien op de naleving van de

mensenrechten in Kosovo en dat kosteloze rechtshulp beschikbaar is. Gelet op voorgaande meen ik

dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Kosovo opererende

autoriteiten aan alle Kosovaarse onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming

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

U verklaarde verder dat Roma niet welkom zijn in Kosovo omdat de Albanezen geen personen van een

andere etnie dulden (CGVS II, p. 9). Hieromtrent dient gewezen te worden op de informatie beschikbaar

op het Commissariaatgeneraal waaruit blijkt dat de veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali en

Egyptenaren) in Kosovo sinds het einde van het gewapend conflict in 1999 aanzienlijk gewijzigd is. Uit

een doorgedreven en continue opvolging van de situatie ter plaatse is gebleken dat de algemene

veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van de RAE in Kosovo wel degelijk objectief verbeterd zijn.

De veiligheidssituatie wordt als overwegend stabiel en kalm omschreven. In het algemeen bestaan er

geen veiligheidsrisico’s voor RAE om terug te keren naar Kosovo. Het loutere feit dat er soms incidenten

gebeuren tussen twee gemeenschappen betekent niet dat deze an sich etnisch geïnspireerd of etnisch

gericht zijn of dat de nodige beschermingsactoren en -middelen niet beschikbaar zouden zijn. Uit het

voorgaande wordt duidelijk dat er niet meer gesproken kan worden van veralgemeend
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interetnisch geweld tegenover de RAE-gemeenschap in Kosovo. Het eventueel bestaan van een

subjectief onveiligheidsgevoel bij leden van de drie gemeenschappen wordt geenszins afdoende

ondersteund door objectieve interetnische veiligheidsincidenten.

De informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal toont aan dat heel wat Roma in Kosovo zich

in een moeilijke socio-economische situatie bevinden en op meerdere vlakken discriminatie kunnen

ondervinden. Deze situatie is evenwel het gevolg van een samenloop van diverse factoren en kan niet

worden herleid tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v.

de Roma (bv. ook de algemene precaire economische toestand in Kosovo, culturele tradities waardoor

meisjes niet naar school worden gestuurd of Romakinderen al vroeg van school worden gehaald,…

spelen evenzeer een rol). De Kosovaarse overheid respecteert evenwel de rechten van de etnische

minderheden en de regering heeft zich gewijd aan een uitvoerige bescherming van minderheden. Via

een strategie en een actieplan, eerst voor de periode 2009-2015 en actueel voor de periode 2017-2021,

tracht ze de toestand en de re-integratie van de Roma in Kosovo te verbeteren. Ofschoon

meer aandacht dient uit te gaan naar de concrete implementatie ervan, werd dankzij diverse initiatieven

toch reeds vooruitgang geboekt op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en registratie.

In dit verband kan nog gewezen worden op het feit dat diverse gemeenten in Kosovo intussen ook

lokale actieplannen voor de integratie van de Roma hebben aangenomen. Tevens zijn er in Kosovo

meerdere ngo’s actief die de rechten en integratie van Roma verdedigen.

Er kan hieruit geconcludeerd worden dat mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Kosovaarse

context in het algemeen niet beschouwd kunnen worden als een vervolging in de zin van de Conventie

van Genève. Om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de

Conventie betekenen, dienen alle omstandigheden in overweging te worden genomen. Het ontzeggen

van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het

ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Eventuele problemen

van discriminatie in Kosovo hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte om als vervolging te

worden beschouwd, tenzij eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarvan

aangenomen kan worden dat er over bericht wordt en/of dat deze gedocumenteerd kunnen worden.

Bovendien kan geenszins zonder meer afgeleid worden dat de Kosovaarse autoriteiten niet bij machte

of onwillig zijn om in deze problematiek op te treden en bescherming te bieden. Om dezelfde redenen is

er ook geen sprake van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2

van de Vreemdelingenwet.

Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat deze beslissing te wijzigen. Uw paspoort en militair

boekje tonen uw identiteit en uw legerdienst aan, die hier op zich niet ter discussie staan. De identiteit

en nationaliteit van uw familieleden worden hier eveneens niet in vraag gesteld. Betreffende het feit dat

uw broer I. (…) in België erkend werd als vluchteling dient opgemerkt te worden dat elk verzoek om

internationale bescherming op basis van individuele merites beoordeeld wordt.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van het Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 57/6 en 57/6/1 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
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van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de formele motiveringsplicht en van “het

beginsel van behoorlijk bestuur”.

2.2.1. De Raad merkt op dat niet kan worden ingezien op welke wijze de bestreden beslissing artikel

57/6 van de Vreemdelingenwet zou hebben geschonden daar artikel 57/6 enkel een regeling van de

bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreft. Daarenboven

toont verzoekende partij in concreto niet aan op welke wijze een schending van dit artikel voorligt en de

commissaris-generaal zijn bevoegdheid zou hebben overschreden.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 6 mei 2019 waarbij haar verzoek om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een

versnelde procedure wordt behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.

Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale bescherming volgens een

versnelde procedure behandelen, indien : b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst

zoals bedoeld in paragraaf 3 (…)”.

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “In het geval van weigering van internationale

bescherming en indien de verzoeker om internationale bescherming zich in één van de gevallen

vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen.”

Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale bescherming te weigeren aan een

onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone

verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in

zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de

vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.”

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019 werd Kosovo aangewezen als veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst

van een veilig land, zijn land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees

voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet 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 van diezelfde wet. De bewijslast in dit

geval rust op de verzoeker.
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2.2.4. Aangaande de bemerking van verzoekende partij dat de behandeling van haar verzoek om

internationale bescherming ruim een jaar duurde en dat dit “in schril contrast (staat) met de amper 10

dagen dat men toemeet aan verzoeker om beroep aan te tekenen”, wijst de Raad erop dat gelet op de

overschrijding door verwerende partij van de beslissingstermijn van vijftien werkdagen zoals bepaald in

artikel 57/6/1, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, de verkorte beroepstermijn bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van tien dagen zoals bepaald in artikel 39/57, § 1, tweede lid, 2° niet van

toepassing is (zie Parl. St. Kamer 2016 - 2017, DOC 54, nr. 2548/001, p. 110-116). Verder bemerkt de

Raad nog dat verzoekende partij evenmin bezwaarlijk kan beweren dat zij benadeeld is door de lange

duur van de asielprocedure. Immers, door dit feit genoot zij langer bescherming tegen de beweerde

vervolging en werd zij in de mogelijkheid gesteld aanvullende stukken te verzamelen ter staving van

haar asielrelaas.

2.2.5.1. In haar verzoekschrift stelt verzoekende partij voorts het volgende: “Er dient te worden

vastgesteld dat hij doorheen zijn verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat mijn verzoeker bij zijn gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken, evenals bij zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaatgeneraal,

geen leugenachtige verklaringen heeft afgelegd omtrent zijn situatie en verblijfplaats in de periode van

de Kosovaarse oorlog tôt zijn komst naar België. Zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens het

eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaatgeneraal verklaarde hij dat hij na de Kosovaarse

oorlog tôt zijn vertrek, dus van 1999 tôt 2018, in Monténégro als vluchteling zonder documenten had

verbleven. Hij verklaarde ook nooit gehuwd geweest te zijn en geen kinderen te hebben (vragenlijst

CGVS, vraag 3.5; verklaring DVZ vragen 10, 12, 14 en 16; CGVS I, p. 2-9). Bij het tweede persoonlijk

onderhoud op het CGVS werd hij geconfronteerd met persartikels, toegevoegd aan zijn administratief

dossier, waaruit blijkt dat hij in 2006 in Bosnië-Herzegovina veroordeeld werd voor de moord op zijn

vrouw, Turkiana Gushani. Uit deze artikels blijkt ook dat hij drie kinderen heeft en sinds 2000 in Bosnië-

Herzegovina verbleef. Mijn verzoeker gaf na confrontatie meteen toe dat deze artikels over hem gingen,

Hij verklaarde dat hij niet wou dat de Belgische autoriteiten wisten over deze misdaad (CGVS II, p. 8).

Dit is echter afdoende verklaring. Hij meende dat zo de Belgische autoriteiten van deze feiten kennis

hadden, ze zijn aanvraag automatisch zouden verwerpen. Dat dergelijk gedrag moet vermeden worden,

is een terechte opmerking. Dit verzwijgen heeft echter geen impact op de beoordeling van de feiten

waarvoor mijn verzoeker internationale bescherming vraag, gezien dit handelt over zijn periode in het

leger en de confrontatie met de Albanezen in Kosovo.

Het CGVS twijfelt er aan dat mijn verzoeker geen Bosnische of Montenegrijnse documenten heeft. Mijn

verzoeker verklaarde dat hij in Bosnië-Herzegovina wel een Vluchtelingenstatuut had (CGVS II, p. 3, 5).

Hij verklaarde ook dat u na uw gevangenschap uit Bosnië-Herzegovina werd gezet (CGVS II, p. 8). Hij

verklaarde dat men in Bosnië-Herzegovina zei dat hij naar Monténégro moest gaan. Hij verklaart echter

geen Montenegrijnse documenten te hebben.

Betreffende zijn vrees ten aanzien van Kosovo, het land waar hij geboren werd en waarvan hij de

nationaliteit heeft (CGVS I, p. 3), dient opgemerkt te worden dat hij aannemelijk heeft gemaakt dat hij er

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie koestert of risico loopt op

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Hij verklaarde dat hij niet terug kan naar Kosovo omdat hij heeft deelgenomen aan de Kosovaarse

oorlog aan de kant van de Serviërs. Hij vreest gedood te worden door Albanezen (CGVS I, p. 22 ;CGVS

II, p. 9). Er dient opgemerkt te worden dat het feit dat hij slechts korte tijd (vragenlijst CGVS, vraag 3.5;

CGVS II, p. 4), in het leger gediend heeft, irrelevant is. Ook dat hij noch enkele rang noch een

leidinggevende functie had, speelt een roi (CGVS I, p. 20). Hij verklaarde dat er een lijst bestaat van

mensen die aan de kant van de Seryiërs gevochten hebben (CGVS I, p. ; CGyS II, p. 11). Hij heeft dan

ook aannemelijk gemaakt dat hij zich niet in Kosovo, al dan niet buiten zijn geboorteplaats, zou kunnen

vestigen, er werk zou kunnen zoeken en bijgevolg zijn leven na zijn jarenlange gevangenisstraf zou

kunnen heropbouwen in zijn land van herkomst.

Er blijkt uit zijn verklaringen dat hij geen beroep zou kunnen doen op de hulp van en bescherming door

de Kosovaarse autoriteiten. Hij stelde dat hij een beroep zou kunnen doen op de politie, maar dat deze

te laat zou komen (CGVS I, p. 22). Dit is een aannemelijke uitleg. Alhoewel uit informatie aanwezig op

het Commissariaat-generaal (zie de COI Focus: Kosovo Algemene Situatie van 10 juli 2018,

beschikbaar op https./lwww.cgvs.be/sites/default/files/rap~orten/coi focus kosovo algemene situatie

20180710.pdf of https:/lwww.cgvs.be/nl ) blijkt dat in Kosovo maatregelen werden/worden genomen om

de politionele en gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun doeltreffendheid te verhogen, is

dit geen garantie voor mijn verzoeker op een effectieve bescherming. Integendeel. Hervormingen zijn

nog steeds nodig, o.a. om corruptie verder aan te pakken en de georganiseerde misdaad te bestrijden.
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De informatie maakt duidelijk dat de Kosovaarse politie (KP) moeite heeft met het bestrijden van

complexe misdaden, wat volgens de Europese Commissie te wijten is aan een zwakke informatie

gestuurde politiezorg. Mijn verzoeker verklaarde verder dat Roma niet welkom zijn in Kosovo omdat de

Albanezen geen personen van een andere etnie dulden (CGVS II, p. 9). Hieromtrent dient gewezen te

worden op de informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat de

veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali en Egyptenaren) in Kosovo sinds] het einde van het

gewapend conflict in 1999 aanzienlijk gewijzigd is. Uit een doorgedreven en continue opvolging van de

situatie ter plaatse is gebleken dat de algemene veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van de RAE

in Kosovo weliswaar objectief verbeterd is. De veiligheidssituatie toont aan dat er soms incidenten

gebeuren tussen twee gemeenschappen betekent. De informatie beschikbaar op het Commissariaat-

generaal toont aan dat heel wat Roma in Kosovo zich in een moeilijke socio-economische situatie

bevinden en op meerdere vlakken discriminatie kunnen ondervinden .. Deze situatie is het gevolg van

een samenloop van diverse factoren, maar kan worden herleid tôt één enkel gegeven of de loutere

etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat

mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Kosovaarse context in het algemeen beschouwd kunnen

worden als een vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Gedurende decennia hebben de

autoriteiten aan de Roma bepaalde rechten ontzegd. Dit is een discriminerende houding en vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin. Problemen van discriminatie in Kosovo hebben die aard, intensiteit en

draagwijdte om als vervolging te worden beschouwd. Zie World Report 2017: Serbia/Kosovo | Human

Rights (https://www.hrw.org/world-report/2017/countrychapters/ serbia/kosovo) en Wikipedia : "Following

the cessation of the Kosovo war in June 1999 and the subséquent return of ethnie Albanians from

abroad, approximately four fifths of Kosovo's pre-1999 RAE population had been expelled from their

homes.[2] During the implementation by the Milosevic regime of "Opération Horseshoe" in Kosovo in the

early months of 1999, Roma and others regarded as Gypsies were regarded as complicit in siding with

the Serbs. The facts are not disputed: Roma assisted the Serbian police in plundering Albanian homes

and shops to supply the military action, and in burying the Albanian dead. However, there is no common

ground on the interprétation of these facts. Roma say that the forces of thé state coerced them into

assisting the military opération and that there was no space for résistance.[3] Many Romanis were also

recruited into the Yugoslav army to "help terrorise Albanians and Roma homes were marked with an "R"

on their doors to distinguish them from Albanian houses when the Serbian paramilitaries arrived to

plunder.[4] Albanians regarded these acts as further evidence that Roma had allied themselves with the

enemies of the Albanian nation, and thus many Roma were targeted by the returning Albanians.[3][5]

The departure of the Yugoslav army and police was followed by a sériés of "retaliatory attacks". By June

1999 The Romani mahala of Mitrovica was burned down and the inhabitants fled. Around 3,500 Roma

took shelter in a school in Kosovo Polje following threats and the Roma community of Djakovica were

warned to leave their homes. The Romany quarter of Brekoc in Djakovica and Dusanova in Prizren were

also burned down.[6] German KFOR troops also discovered 15 severely beaten Roma, accused of

taking part in looting and collaborating with the Serbs, in a police office in Prizren that was being used by

the KLA as a prison.[3][7] 5,000 displaced Roma gathered in a KFOR built camp in Obilic where they

were subject to insults and attacks by the Albanians.[3] Romani in Kosovo, today live in constant fear of

further ethnie unrest. Romani unhoused in North Kosovo are today housed in lead-infested camps in

North Kosovska Mitrovca.[8] There is ongoing campaign for rehousing and proper health provisions for

the families affectd, and a fatality estimate ranges from 27 to 81. Today, persécution of members of

these Roma communities continues, manifested in their systematic exclusion from access to

fundamental human rights. Racial discrimination against RAE communities in Kosovo is pervasive,

depriving tens of thousands of their dignity. Anti-Gypsy sentiment among the ethnie Albanian majority is

widespread. Today, RAE and others considered Gypsies in Kosovo live in a state of pervasive fear,

fostered by routine intimidation, verbal harassment, and periodic racist assaults.[3]—German Law

Journal analysis on the status of the Roma (https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people_in_Kosovo).”.

2.2.5.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij zich met bovenstaand betoog grotendeels

beperkt tot het herhalen en bevestigen van de reeds door verwerende partij beoordeelde verklaringen,

het louter vasthouden aan de voorgehouden vrees voor vervolging en het tegenspreken van de

motieven van de bestreden beslissing en dit middels het letterlijk weergeven van delen van de

motivering uit de bestreden beslissing waarbij louter negaties worden weggelaten of toegevoegd dan

wel pertinente opmerkingen van verwerende partij worden weggelaten. Het spreekt voor zich dat een

dergelijke argumentatie niet van aard is om de verschillende motieven van de bestreden beslissing in

een ander daglicht te stellen. Hiertoe dienen immers concrete argumenten te worden aangevoerd,

alwaar verzoekende partij op bovenstaande wijze manifest in gebreke blijft.
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De Raad stelt verder vast dat de informatie waarnaar verzoekende partij verwijst, met name een rapport

van Human Rights Watch van 2017 omtrent de algemene situatie in Kosovo en het Wikipedia-artikel

“Romani people in Kosovo”, geheel in dezelfde lijn ligt als de informatie waarop verwerende partij zich

baseert. Door verzoekende partij wordt geen onafhankelijke en objectieve concrete informatie

bijgebracht waaruit blijkt dat de informatie waarop verwerende partij zich heeft gebaseerd, niet correct

zou zijn. De informatie waarnaar verzoekende partij verwijst is dan ook evenmin van aard de motivering

van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen.

De hierboven geciteerde pertinente motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in de

gegevens van het administratief dossier, blijven dan ook onverminderd overeind.

2.2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat verzoekende partij geen substantiële redenen

heeft opgegeven om haar land van herkomst, Kosovo, in haar specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of zij voor erkenning als

persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.

2.2.7. Waar verzoekende partij per aangetekend schrijven d.d. 13 juni 2019 nog een “aanvullend stuk”

bijbrengt, stelt de Raad vast dat dit stuk niet voorzien is van een aanvullende nota. Met toepassing van

artikel 39/76, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet wordt dit stuk derhalve ambtshalve uit de

debatten geweerd.

2.2.8. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend negentien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


