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nr. 236 179 van 28 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: Te kantore van advocaat B. VAN OVERDIJN

Messidorlaan 330/box 1

1180 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 3 december 2019

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

staatlozen van 19 november 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 maart 2020 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 18 maart 2020.

Gelet op de beschikking van 8 mei 2020 met toepassing van artikel 3, zesde lid, van het bijzondere

machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de

rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de

zaken.

Gelet op de pleitnota van 22 mei 2020.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Uit de gegevens in het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij zich voor haar verzoek om

internationale bescherming baseert op dezelfde motieven als degene die door haar echtgenoot K.B.

worden aangevoerd. Deze vaststelling wordt in het verzoekschrift en in voormelde pleitnota, waarin

dezelfde middelen en argumenten worden aangevoerd als deze door haar echtgenoot K.B., niet betwist.

Inzake haar echtgenoot wordt bij arrest nr. X van 28 mei 2020 als volgt gemotiveerd:

“1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd
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waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 19 november 2019 waarbij zijn verzoek om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt

behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.

2. 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; of”

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 het zoals bepaald in het ten tijde van de bestreden beslissing geldende koninklijk besluit van 15

februari 2019, werd Servië aangewezen als veilig land van herkomst. Het nieuw KB van 15 december

2019 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3 van de wet van 15 december 1980, in werking getreden op

3 februari 2020, duidt Servië opnieuw aan als een 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 zijn 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.

3.1. Het is in dit geval duidelijk dat verzoeker afkomstig is uit een veilig land in de zin van artikel 57/6/1,

§3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zijnde Servië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er in

zijn hoofde geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is.

3.2. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen substantiële

redenen heeft opgegeven die aantonen dat, ondanks zijn afkomst uit een veilig land, zijn land van

herkomst in zijn specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking

van de algemene situatie aldaar.

In de bestreden beslissing wordt op uitgebreide en omstandige wijze gemotiveerd dat verzoeker de

vrees om door de Servische autoriteiten gearresteerd en veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf

van twintig of dertig jaar niet aannemelijk maakt. Meer bepaald zet de commissaris-generaal enerzijds

de vaststellingen uiteen waaruit blijkt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk

gedurende meerdere uren door de Servische geheime dienst aan de grens met Kosovo te zijn

ondervraagd over zijn slechts enkele weken durende oorlogsactiviteiten in 2001. Anderzijds motiveert de

commissaris-generaal om welke redenen hoe dan ook niet blijkt dat de twee kortstondige

arrestaties/ondervragingen voldoende zwaarwichtig zijn om gelijkgeschakeld te kunnen worden met

vervolging of ernstige schade. Verder stelt de commissaris-generaal vast dat de problemen van de
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buurman N. B. met de Servische autoriteiten en de overige huiszoekingen geen verband houden met de

persoon van verzoeker. Tot slot stelt de commissaris-generaal dat verzoeker geen enkel concreet

element aanbrengt dat het mogelijk maakt te bewijzen dat de situatie in Servië zodanig is geëvolueerd

dat de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die aan het dossier werd

toegevoegd, niet meer relevant zou zijn en dat de door verzoeker neergelegde documenten voorgaande

argumenten niet kunnen ombuigen.

3.3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij geen valabele argumenten aanvoert die de

desbetreffende overwegingen weerleggen of ontkrachten nu hij in wezen niet verder komt dan het

herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het uiten van algemene beschouwingen, en het

tegenspreken en bekritiseren van de gedane vaststellingen.

3.3.1. De commissaris-generaal stelt op goede gronden vast dat de attitude van verzoeker de

geloofwaardigheid van de beweerde arrestaties op de helling zet. Gelet op de activiteiten van verzoeker

als actief lid van een organisatie, waaronder het organiseren van herdenkingen, het voorop lopen in

betogingen om de onderdrukking van de Albanese bevolking in Zuid-Servië aan te klagen en het

uitdelen van de Albanese vlag aan de dorpsbewoners, kan redelijkerwijze worden verwacht dat

verzoeker de gebeurtenissen aangrijpt om deze aan te klagen en/of in de openbaarheid te brengen.

Waar verzoeker aangeeft dat hij meer risico loopt dan een gewone burger, strookt dit niet met het

uitoefenen van voormelde activiteiten waarbij hij in de kijker loopt. Verzoeker tracht dit te vergoelijken,

doch hij slaagt er niet in de vaststellingen van de commissaris-generaal in een ander daglicht te stellen

door opnieuw te verwijzen naar hetgeen gebeurde met de voorzitter van de organisatie. Zijn houding

klemt tevens met het door verzoeker niet weerlegde gegeven dat voorvechters van de Albanese zaak

op regelmatige basis informatie naar buiten brengen, zij het bij mensenrechtenorganisaties dan wel in

de media, over de vermeende intimidaties, provocaties en mensenrechtenschendingen door de

Servische autoriteiten ten aanzien van de Albanese bevolking in Zuid-Servië. De commissaris-generaal

verwijst in dit kader ook naar de krantenartikelen over de huiszoekingen bij ex-UCPMB’ers. Hoe dan ook

geeft verzoeker aan dat het sinds zijn verblijf in België veel gemakkelijker zou zijn om de gebeurtenissen

in de openbaarheid te brengen, hetgeen hij desalniettemin stelt niet te hebben gedaan.

In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt voor te houden, wordt het asielrelaas van verzoeker niet in twijfel

getrokken louter door het schrijven van de voorzitter van de veteranencommissie. In casu werd door de

commissaris-generaal wel degelijk en afdoende rekening gehouden met de door hem neergelegde

documenten en verklaringen. Verzoeker laat de kernvaststelling betreffende het schrijven van

voormelde voorzitter, met name dat hierin niets over de persoonlijke problemen van verzoeker vermeld

staat, onverlet. Dat het lidmaatschap van verzoeker en de neergelegde documenten hierover niet in

twijfel zouden getrokken zijn zoals verzoeker aangeeft, doet hieraan geen afbreuk. Het lidmaatschap

van verzoeker maakt de houding van verzoeker des te ongeloofwaardiger.

Hierbij en wat betreft het overige fragmentarische verweer van verzoeker, benadrukt de Raad dat de

motivering als een geheel moet worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op

zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven die de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van

verzoekers asielaanvraag.

Betreffende de vaststellingen van de commissaris-generaal omtrent de houding van de Servische

autoriteiten die bevreemdend voorkomt, komt verzoeker niet verder dan een algemene uiteenzetting

aangaande de prioriteiten van de Servische overheden. Hiermee biedt verzoeker echter geen verklaring

voor de pertinente vaststelling van de commissaris-generaal dat zij zich nooit hebben aangeboden bij de

woning van verzoeker om hem verdere vragen over zijn oorlogsverleden te stellen, daar waar zij zich

wel tot tweemaal toe vanuit Vranje in allerijl gerept zouden hebben naar de grens om verzoeker te

ondervragen. Waar verzoeker meent dat de motieven van de commissaris-generaal over het bestaan

van politieke activiteiten en van NGO’s – onder meer waaruit de commissaris-generaal vreedzame

reacties besluit en dat er zich geen incidenten voordoen tussen de bevolkingsgroepen in de regio zelf –

niet aantonen dat de rechten van de minderheid gerespecteerd worden, komt het hem toe aan tonen dat

dit niet zo is.

In dit kader, evenals waar verzoeker doorheen zijn betoog aanhaalt dat rekening moet worden

gehouden met de context, waar hij aangeeft het niet eens te zijn, onder meer met de vaststelling dat de

twee kortstondige arrestaties niet voldoende zwaarwichtig zijn om gelijkgeschakeld te kunnen worden
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met vervolging of ernstige schade en waar hij meent dat deze het gevolg zijn van misbruik van de

procedure om informatie te bekomen, wijst de Raad erop dat het de taak van verzoeker is om de

verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van

zijn verzoek om internationale bescherming aan te reiken. Het CGVS heeft hierbij inderdaad een

samenwerkingsplicht, in die zin dat het de door verzoeker aangebrachte elementen moet beoordelen

rekening houdend met de informatie over het land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf en dat

het ertoe gehouden is na te gaan of er onder de door verzoeker aangebrachte elementen, elementen

zijn die wijzen op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken.

Een onderzoek in die zin werd uitgevoerd. Het volstaat niet voor verzoeker de verklaringen te hernemen

en te vergoelijken onder meer door te verwijzen naar de algemene context. Zo weerlegt verzoeker door

een verwijzing naar krachtenartikelen en het lot van de andere leden van de UCPMB’s ook niet dat deze

geen verband houden met zijn persoon. Herhalingen en loutere beweringen buiten beschouwing

gelaten, brengt verzoeker geen concrete argumenten aan die bewijzen dat voormeld onderzoek niet

afdoende werd gevoerd.

Verzoeker tracht verder te verschonen dat hij niet onmiddellijk uit Servië is vertrokken onder meer door

aan te geven dat hij vooreerst in Kosovo bleef, tijd nam en zijn vrouw nog een werkcontract had waarna

zij nog een aantal zaken in orde moest brengen. De commissaris-generaal stelt terecht vast dat deze

houding geenszins strookt met het hebben van een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van

een reëel risico op het lijden van een ernstige schade. Verzoeker weerlegt met zijn beweringen onder

meer niet thuis te hebben slapen of nooit tehuis te zijn geweest, niet dat hij nog vijftig dagen wachtte om

te vertrekken, op café ging en bijgevolg evenmin de terechte opmerking dat verzoeker geen

voorzorgsmaatregelen nam.

Verder benadrukt de Raad nog dat het feit dat niet in twijfel wordt getrokken dat verzoeker in 2001

gedurende enkele jaren meedeed aan de gewapende strijd aan de zijde van UCMB en dat hij zich later

inzette voor de veteranencommissie van deze organisatie, er niet automatisch op wijst dat hij wordt

vervolgd. De asielzoeker moet immers een gegronde vrees voor vervolging aantonen in de

vluchtelingenrechtelijke zin en bij gebrek aan een gegronde vrees voor vervolging is het behoren tot een

bepaalde groep irrelevant. Zo verzoeker voorhoudt dat hij behoort tot een minderheidsgroep, wat

aanleiding zou kunnen geven tot vervolging, stelt de Raad vast dat verzoeker geenszins in concreto

aantoont dat er voldoende zwaarwichtige feiten voorhanden zijn waaruit een gegronde vrees voor

vervolging in zijn individueel geval blijkt vermits hij zich beperkt tot algemene beschouwingen en de

verwijzing naar algemene artikelen.

3.3.2. Verzoeker brengt geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

4. Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Servië.”

2. Met toepassing van artikel 39/73, § 4 van de Vreemdelingenwet, heeft de verzoekende partij voor de

inwerkingtreding van het bijzondere machtenbesluit nr.19 van 5 mei 2020 gevraagd om gehoord te

worden. Met toepassing van artikel 3 van voormeld bijzondere machtenbesluit heeft de verzoekende

partij een pleitnota overgemaakt. In dit kader dient te worden benadrukt dat de pleitnota niet mag

beschouwd worden als een bijkomende memorie en er niet toe strekt aan de verzoekende partij de

mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking

overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere,

alsnog recht te zetten.

3.1. In de pleitnota van 22 mei 2020 stelt verzoekende partij zich allereerst vragen bij de effectiviteit van

het rechtsmiddel in de mate dat zij niet werd gehoord en zij niet aan de eventuele vragen zou kunnen

beantwoorden. Zij licht toe dat onder artikel 39/73 van de Vreemdelingenwet de schriftelijke procedure

een mogelijkheid geeft om gehoord te worden en om hun opmerkingen over te maken terwijl een

pleitnota dit niet toelaat. Bijgevolg, zo stelt verzoekende partij, heeft de bijzondere machtenbesluit nr.19

van 5 mei 2020 zware nefaste gevolgen op de voorbereiding van de verdediging, op de verdediging zelf

en zijn de rechten van verdediging en de artikelen 3 en 13 EVRM geschonden.
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Verder herhaalt verzoekende partij dat aan haar politieke activiteiten noch aan haar lidmaatschap bij de

UCPMB getwijfeld wordt en verwijst naar informatie gevoegd aan de pleitnota waaruit moet blijken dat

leden van UCPMB nog afgeperst worden. Zij wijst er wederom op dat de voorzitter van de organisatie

werd gearresteerd en gedetineerd tijdens verschillende jaren. Verzoekende partij haalt voorts informatie

aan omtrent de situatie van de Albanese minderheid in Servië en stelt dat de mensen worden afgeperst

door de politie en dat politieke leden regelmatig gearresteerd worden of huiszoekingen moeten

ondergaan. Zij vraagt de bestreden beslissing te vernietigen voor verder onderzoek naar deze

staatspolitiek tegen de Albanese minderheid en tegen de leden van de UCPMB.

3.2. Betreffende de kritiek van verzoekende partij op de daadwerkelijkheid van het beroep, benadrukt de

Raad dat verzoekende partij met onderhavige procedure beschikt over een beroep dat voldoet aan alle

waarborgen voorzien in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en dat

de rechten van verdediging gerespecteerd zijn. Verzoekende partij heeft middels de pleitnota gebruik

gemaakt van de mogelijkheid om haar opmerkingen te formuleren op de in de beschikking van

6 maart 2020 opgenomen grond en heeft deze voorgelegd aan de Raad. Verzoekende partij toont

derhalve niet aan welk belang zij heeft bij het aanvoeren van dit argument.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekende partij in de pleitnota in wezen niet verder komt dan het

summier hernemen van bepaalde argumenten zoals uiteengezet in het verzoekschrift. Met het louter

herhalen van en volharden in eerder afgelegde verklaringen brengt verzoekende partij geen concrete

elementen noch dwingende argumenten bij die de in voornoemde beschikking opgenomen grond

vermogen te weerleggen of ontkrachten. De door verzoekende partij bijgebrachte informatie in de

pleitnota evenmin. Deze heeft immers geen betrekking op haar persoonlijke situatie. Dat er bij een

aantal ex-UCPMB’ers (zonder enig verband met de persoonlijke situatie van verzoekende partij)

huiszoekingen gebeurden, onder meer omdat ze ervan verdacht werden illegale wapens te bezitten, en

de voorzitter van de oud-strijdersorganisatie van het UCPMB in het verleden veroordeeld werd omwille

van een strafrechtelijke overtreding, kan in alle redelijkheid niet gelijkgeschakeld worden met vervolging

of ernstige schade in hoofde van verzoekende partij. Zo verzoekende partij voorhoudt dat zij behoort tot

een minderheidsgroep, wat aanleiding zou kunnen geven tot vervolging, stelt de Raad vast dat

verzoekende partij geenszins in concreto aantoont dat er voldoende zwaarwichtige feiten voorhanden

zijn waaruit een gegronde vrees voor vervolging in haar individueel geval blijkt vermits zij zich beperkt

tot algemene beschouwingen en de verwijzing naar algemene artikelen. Een loutere verwijzing naar de

algemene situatie in het land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat verzoekende partij in haar

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees en dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft hier in gebreke.

4. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Bijgevolg

toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

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

naar Servië.”

Bijgevolg blijkt evenmin dat verzoekende partij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

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

naar Servië.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend twintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


