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 nr. 275 014 van 6 juli 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

 

Wettelijk vertegenwoordigd door haar voogd: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE & H. 

BOURRY 

Steenakker 28 

8940 WERVIK 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, handelend in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van X, 

die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2022 heeft ingediend tegen de beslissing van 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 23 februari 2022.  

 

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. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

29 april 2022. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

Verzoekster N. H., een dertienjarig Kosovaars meisje die in het kader van huidig beroep wettelijk 

vertegenwoordigd wordt door haar voogd, kwam volgens haar verklaringen op 14 februari 2021 België 

binnen en verzoekt een dag later om internationale bescherming. Op 23 februari 2022 beslist de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) in 

toepassing van artikel 57/6/1, § 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) 

dat het verzoek kennelijk ongegrond is. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  
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“A. Feitenrelaas 

Volgens je verklaringen ben je van Roma origine, ben je afkomstig van de gemeente Rahovec (Orahovac 

in het Servisch) in Kosovo en heb je de Kosovaarse nationaliteit. Bij je geboorte verliet je moeder je. Je 

vader reisde naar Duitsland waar hij zes kinderen kreeg met een andere vrouw en waar hij nog steeds 

verblijft. Je werd in Kosovo opgevoed door je oma N..(…) B.(…) (…), je opa S.(…) H.(…) en je oom E.(…) 

H.(…) (… 

Op school kreeg je het vaak aan de stok met Servische en Albanese kinderen die je sloegen en 

uitscholden omdat je van Roma origine bent. Je kreeg ook stenen naar je gegooid. Je oom E.(…) kwam 

verhaal halen bij de ouders van de kinderen maar werd door hen uitgescholden en soms geslagen. Zowel 

jij, je oom als je opa kregen zeer vaak slagen van Albanezen en Serviërs. Je oom meldde dit aan de politie 

maar zij ondernamen niets omdat Albanese en Servische Kosovaren mensen van Roma origine nooit 

helpen. Je opa S.(…) H.(…) overleed in augustus 2020 omdat hij zich zeer veel zorgen maakte over jullie 

veiligheid en omdat hij in het verleden zeer vaak geslagen was. Je bent door al deze gebeurtenissen 

getraumatiseerd. 

Je reisde met je oom E.(…) en je oma N.(…) B.(…) (O.V….) naar België waar jullie aankwamen op 14 

februari 2021 en alle drie een verzoek om internationale bescherming indienden op 15 februari 2021. 

Je vreest dat je bij een eventuele terugkeer naar Kosovo geen rechten zal hebben en gediscrimineerd zal 

worden ten gevolge van je Roma origine. Je voogd en advocaat haalden aan dat je bij een eventuele 

terugkeer naar Kosovo alleen zou komen te staan. 

Ter staving van je verzoek leg je een origineel geboortebewijs neer. 

B. Motivering 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide 

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van 

jouw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. 

Meer bepaald werd er je een voogd toegewezen die je bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; 

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de 

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een 

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in 

het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren 

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met 

jouw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst. Ofschoon 

je voorts beweerde dat je omwille van een trauma naar een arts ging in België (notities persoonlijk 

onderhoud CGVS d.d. 24/12/2021, p. 5), liet je geheel na dit te staven. 

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat jouw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat je kunt voldoen aan 

jouw verplichtingen. 

Bij KB van 14 december 2020 werd Kosovo vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat je 

afkomstig bent uit een veilig land van herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd 

toegepast bij de behandeling van jouw verzoek. 

Na grondig onderzoek van alle elementen in je administratief dossier dient vastgesteld te worden dat je 

verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is. 

Uit het geheel aan jouw verklaringen blijkt dat jouw asielmotieven aansluiten bij de motieven zoals 

uiteengezet door jouw oom H.(…) E.(…). Net als jouw oom kende je confrontaties met etnische Serviërs 

en Albanezen ten gevolge van jouw afkomst en stelde je dat Roma geen rechten hebben in Kosovo. In 

het kader van het verzoek van jouw oom werd een weigeringsbeslissing genomen, die luidt als volgt: 
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"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. 

Bij KB van 14 december 2020 werd Kosovo vastgesteld als veilig land van herkomst. 

Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig land van herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde 

procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek. 

Na onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient te worden 

besloten dat uw verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is. 

Allereerst komt uw algemene geloofwaardigheid, en die van uw moeder, ernstig in het gedrang door de 

vaststelling dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken te kennen geeft dat u nooit in het bezit bent geweest 

van een paspoort (Verklaring DVZ, vraag 24), terwijl u voor het CGVS verklaart wel een paspoort te 

hebben (CGVS, p. 6). Ook uw moeder blijkt over een paspoort te beschikken. Geen van jullie legt evenwel 

een origineel paspoort voor. U verklaart in dit opzicht dat u uw paspoort niet bij had bij uw vertrek uit 

Kosovo daar u bang was gestopt te worden en jullie enkel namen wat jullie konden (CGVS, p. 6). Nergens 

uit het geheel aan uw verklaringen blijkt evenwel dat u inderhaast diende te vertrekken (CGVS, p. 6-16). 

Bijgevolg ziet het CGVS niet in waarom u wel uw originele identiteitskaart en rijbewijs (aan de hand 

waarvan u dus ook geïdentificeerd zou kunnen worden indien u tegen gehouden zou worden) zou kunnen 

meegenomen hebben en uw paspoort niet (CGVS, p. 6). Uw paspoort ligt bij een vriend en uw verklaring 

dat uw vriend u zal helpen de eerst volgende keer dat hij vakantie heeft (CGVS, p. 6, p. 15-16), kan niet 

weerhouden als een geldige of overtuigende reden voor het feit dat u vooralsnog uw origineel paspoort 

en dat van uw moeder niet voorlegt. Aldus rijst het vermoeden dat u en uw moeder moedwillig jullie 

originele paspoorten achterhouden voor de Belgische asielinstanties omdat hier mogelijks informatie in 

staat die moeilijk in overeenstemming te brengen is met jullie relaas (o.a. eerdere vertrekdata en verblijven 

in het buitenland). 

Uw algemene geloofwaardigheid komt verder op de helling te staan door het feit dat u beweert dat uw 

vader H.(…) S.(…) in juli/augustus 2020 overleed (Verklaring DVZ, vraag 13 A, CGVS, p. 2), terwijl uw 

moeder op de DVZ op 2 maart 2021 verklaarde dat haar echtgenoot H.(…) S.(…) (en dus uw vader) een 

vijf à zes maanden geleden was overleden (Verklaring DVZ moeder, vraag 14 en 15 A) en later op het 

CGVS op 6 april 2021 dan weer verklaarde dat haar echtgenoot twee à drie jaar geleden was overleden 

(CGVS moeder, p. 3). 

U stelde dat u als Roma, maar ook omdat u Servisch spreekt, in Kosovo gediscrimineerd en veelvuldig 

mishandeld werd door Albanezen sinds u een kind was waardoor u bang was om buiten te komen (CGVS, 

p. 6-7). Vooreerst moet gewezen worden op enkele elementen die uw geloofwaardigheid alweer 

ondermijnen. Zo mag het op zijn minst verbazend te noemen zijn dat u, die tijdens de fysieke aanvallen 

breuken opliep aan uw arm, schouder en tanden, nooit een arts raadpleegde voor uw opgelopen 

verwondingen (CGVS, p. 8). Dat een buur die fysiotherapeut is een sjaal om uw arm deed, doet hier geen 

afbreuk aan (CGVS, p. 9). Uw verklaring dat u schrik heeft voor artsen in Kosovo, dat u hen niet vertrouwt, 

dat artsen hun diploma kopen en dat u enkele voorbeelden kent waarbij medische zorg niet (correct) werd 

toegekend, weet - in het licht van uw verklaring dat uw moeder voor haar medische problemen wel 

geholpen en behandeld werd – niet te overtuigen (CGVS, p. 9, p. 12-14). Uw verklaringen omtrent het 

gebrekkig politieoptreden laten eveneens vragen rijzen. U beweert, in tegenstelling tot uw moeder die 

verklaart dat u geen aangifte hebt gedaan van uw problemen (CGVS moeder, p. 9), na elk 

incident/meermaals aangifte te hebben gedaan bij de politie. De politie deed evenwel steeds alsof ze u 

zou houden helpen, maar noteerde uw klachten niet en gaf er geen verder gevolg aan (CGVS, p. 9-10). 

Dit door u beschreven voortdurend gebrekkig politie-optreden is evenwel moeilijk in overeenstemming te 

brengen met de op het CGVS beschikbare informatie (zie de COI Focus: Kosovo Algemene Situatie van 
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1 april 2021, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ 

coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf of https://www.cgvs.be/nl) waaruit 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 rechten van de verdediging 

zoals het vermoeden van onschuld, de informatieplicht, het recht op een openbaar en eerlijk proces, het 

recht op een advocaat, het recht op getuigen en het recht om in beroep te gaan, zijn formeel verworven 

en worden gerespecteerd. Volledigheidshalve kan hier worden toegevoegd dat voorzieningen inzake 

kosteloze rechtsbijstand in Kosovo aanwezig zijn via het zogenoemde Free Legal Aid Agency (FLAA). De 

informatie maakt verder 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. EULEX 

behoudt tevens een speciale politievertegenwoordiging in Kosovo met de bedoeling de rol van second 

security responder te blijven opnemen. 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. 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. In het licht van voorgaande heeft u bijgevolg, indien er alsnog 

enig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen aangaande het politieoptreden, niet aannemelijk 

gemaakt dat u het gebrekkig optreden van de politie van Rahovec niet zou kunnen melden bij de bevoegde 

instanties (CGVS, p. 10). Dat u hiervoor bang was aangezien uw belagers net als de politie etnische 

Albanezen zijn en omdat u wist dat er geen reactie zou komen, kan gelet op voorgaande informatie waaruit 

blijkt dat voor alle etnische groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing 

van daden van vervolging gegarandeerd worden, niet weerhouden worden (CGVS, p. 10). Uw bewering 

dat uw belagers banden hebben met de politie van Rahovec weet in deze evenmin te overtuigen. U slaagt 

er immers niet in deze bewering nader te concretiseren (CGVS, p. 10-11). U heeft aldus, indien er geloof 

zou kunnen gehecht worden aan de geschetste problemen van u en uw nichtje, geenszins aannemelijk 

gemaakt dat jullie geen of onvoldoende beroep zouden kunnen doen op de hulp van en/of bescherming 

door de in Kosovo aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. 

Wat betreft uw werksituatie in Kosovo, namelijk dat u bij uw zoektocht naar legaal werk ook 

gediscrimineerd werd omwille van uw etniciteit, dient vastgesteld te worden dat u dit evenmin ergens 

aankaartte (CGVS, p. 12). Uw verklaring dat u dit niet deed omdat er geen enkele rechtvaardigheid is in 

Kosovo (CGVS, p. 12), kan uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. Hierbij dient er verwezen te 

worden naar informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal (zie de COI Focus: Kosovo 

Algemene Situatie van 1 april 2021, beschikbaar op 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf 

of https://www.cgvs.be/nl) die aantoont 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 Roma-kinderen al vroeg van school worden gehaald,… spelen evenzeer een rol). De 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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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. Om de implementering en de efficiëntie van de beleidsplannen in verband 

met de Roma in de westelijke Balkan en ook de principes van goed bestuur en lokale participatie hierbij 

te ondersteunen, hebben de Raad van Europa en de EU samen het zogenoemde ROMACTED-

steunprogramma opgezet. In de loop van 2018 en 2019 heeft ROMACTED als drijvende kracht 

gefungeerd bij het opzetten van lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden en synergieën met als doel 

de implementatie van het nationale actieplan lokaal beter te implementeren. Het betreft hier onder meer 

initiatieven in verband met huisvesting, energievoorzieningen, onderwijs, verkiezing van de Roma-

vriendelijkste burgemeester van Kosovo, en versterking van onderwijscapaciteiten voor Romakinderen. 

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. 

Wat betreft uw medische problemen, met name uw maagproblemen (CGVS, p. 14), verklaarde u dat u 

nooit medische hulp zocht in Kosovo omdat u bang was en dat u geruchten hoorde dat een operatie dit 

erger zou maken en dat er geen enkele dokter was in Kosovo die deze ziekte kan behandelen (CGVS, p. 

14). Gelet dat u echter eveneens verklaarde dat u niet weet welk probleem u heeft (CGVS, p. 14), houden 

uw voorgaande beweringen in alle redelijkheid geen steek. Voorts stelde u eveneens dat Roma in de 

Kosovaarse ziekenhuizen anders behandeld worden en dat er altijd complicaties zijn (CGVS, p. 9, 14) en 

dat het medische systeem in Kosovo niet goed werkt (CGVS, p. 15). Geconfronteerd met uw verklaring 

dat uw moeder wel degelijk medische hulp kreeg voor haar problemen, repliceerde u enkel dat uw moeder 

een oudere persoon is en ze niet geconfronteerd wordt met de problemen zoals u en dat haar ziekte 

anders is (CGVS, p. 15). Dergelijke verklaringen laten, rekening houdend met voorgaande vaststellingen 

inzake de integratie-initiatieven voor Roma in Kosovo, echter niet toe te besluiten dat u geen toegang zou 

hebben tot medische zorg in Kosovo (CGVS, p. 14). 

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. 

Bovendien wijst het Commissariaat-generaal erop dat het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk “de 

bewijslast op de verzoeker rust”, van toepassing is bij het onderzoek van het verzoek om internationale 

bescherming (UNHCR, Handbook on procedures and criteria for determining refugee status, Genève, 

1979, p. 51, § 196). Hoewel het begrip ‘bewijs’ in dit verband met soepelheid moet worden geïnterpreteerd, 
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moet de verzoeker de autoriteit er niettemin van overtuigen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om de status die hij eist, te genieten. U brengt geen enkel concreet element aan dat het 

mogelijk maakt te bewijzen dat de situatie in Kosovo zodanig is geëvolueerd dat de informatie waarover 

het Commissariaat-generaal beschikt en die aan het dossier werd toegevoegd, niet meer relevant zou 

zijn. 

Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw identiteit en nationaliteit noch dat 

uw moeder doktersafspraken heeft, worden hier niet betwist." 

Waar je voogd en advocaat aanhaalden dat je niet zou kunnen terugkeren naar Kosovo omdat je er 

niemand zou hebben (CGVS, p. 9) dient te worden aangestipt dat de verzoeken om internationale 

bescherming van je oom E.(…) en van je oma, die in Kosovo als jouw voogd beschouwd wordt, kennelijk 

ongegrond werden verklaard en er geen enkele indicatie aanwezig is in jouw dossier dat je bij een 

terugkeer naar Kosovo niet zou kunnen rekenen op hun steun. 

Waar je aangeeft dat je een trauma hebt ten gevolge van jouw problemen in Kosovo, kan vooreerst 

herhaald worden dat je geen enkel begin van bewijs hiervan voorlegt. Verder kan er gewezen worden op 

de vaststellingen gedaan in het kader van het verzoek om internationale bescherming van jouw oma, met 

name dat zij, niettegenstaande de door haar geschetste moeilijkheden, wel toegang had tot de 

gezondheidszorg in Kosovo (CGVS oma, p. 7-8). In het licht hiervan en rekening houdend met voorgaande 

informatie inzake de diverse initiatieven o.a. op het vlak van gezondheidszorg en actieplannen voor de 

integratie van Roma, kan er aldus geenszins a priori gesteld worden dat u in Kosovo geen toegang zou 

hebben tot de gezondheidszorg. 

Uit hetgeen voorafgaat wordt je bijgevolg de internationale bescherming geweigerd. Je hebt met name 

geen substantiële redenen opgegeven om jouw land van herkomst in jouw specifieke omstandigheden 

niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of je voor erkenning als 

persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat je 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 je verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in 

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

Het door jou neergelegde geboortecertificaat beïnvloedt bovenstaande vaststellingen niet aangezien je 

identiteit op zich niet ter discussie wordt gesteld. 

C. Conclusie 

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

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder kom je 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. 

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig 

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd 

door België, op u moet worden toegepast.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

In een eerste en enig “middel” voert verzoekster aan dat “De beslissing van het Commissariaat Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staat lozen, dd. 23.02.20220 is in strijd met de art. 2 en 3 van Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Aan de motiveringsplicht die 

door deze wet wordt opgelegd is niet op een voldoende wijze voldaan. Tevens schendt de beslissing het 

zorgvuldigheidsbeginsel. De Wet van 29 juli 1991 heeft tot doelstelling de betrokkene een zodanig inzicht 

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te weren met de 

middelen die het recht hem of haar verschaft. Het moge duidelijk zijn dat het Commissariaat Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geenszins inzicht in haar motieven verschaft en geenszins haar 
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beslissing heeft afgetoetst aan de criteria van de Conventie van Geneve. Minstens is er sprake van de 

schending van de materiële motiveringsplicht. Overeenkomstig het beginsel van de materiële 

motiveringsplicht moeten er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven 

bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten 

die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.. Dit is in casu geenszins het geval.” 

 

Verzoekster geeft aan het niet eens te zijn met en uit kritiek op (de motieven van) de bestreden beslissing. 

 

2.2. Stukken 

 

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd. 

 

2.3. Verweerder dient een “NOTA verzoek tot behandeling via een louter schriftelijke procedure” in waarin 

verzocht wordt om de zaak te behandelen via een louter schriftelijke procedure en waarbij in een 

“Onderzoek van de middelen” verweer wordt gevoerd tegen de grieven in het verzoekschrift. 

 

Als bijlage aan de nota worden de volgende als volgt omschreven stukken gevoegd: 

“i) Verklaring DVZ H. E. (O.V. […] en CGVS […]), d.d. 02/03/2021. 

ii) Verklaring DVZ N. B. (O.V. […] en CGVS[…]), d.d. 02/03/2021.” 

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. De door verzoekster ingeroepen schending van de motiveringsplicht valt uiteen in twee delen. Waar 

verzoekster tegelijkertijd een schending opwerpt van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient 

erop te worden gewezen dat zij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke 

overwegingen niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet 

deugdzaam zijn (RvS 11 juli 2001, nr. 97.739). 

 

De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, 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. De motieven die aan de bestreden beslissing ten 

grondslag liggen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift 

blijkt dat verzoekster die motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel 

van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert verzoekster in wezen de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissing, in casu de beslissing waarbij verzoeksters verzoek om internationale bescherming wordt 

geweigerd en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd, moet steunen op motieven waarvan het feitelijk 

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking 

kunnen worden genomen. 

 

2.3.2. Het beroep betreft de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal) van 23 februari 2022 waarbij verzoeksters 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 
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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 14 december 2020 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, 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, 

in werking getreden op 18 januari 2021, werd Kosovo aangewezen als veilig land van herkomst. De Raad 

wijst erop dat Kosovo bij koninklijk besluit van 14 januari 2022 opnieuw vastgesteld werd 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 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 rust in dit 

geval op de verzoeker. 

 

Na lezing van het administratief dossier kan in navolging van de commissaris-generaal slechts worden 

vastgesteld dat verzoekster in casu geen dergelijke elementen bijbrengt. 

 

2.3.3. Verzoekster bekritiseert weliswaar op algemene wijze, doch zij ontkracht noch weerlegt hetgeen de 

commissaris-generaal op concrete wijze vaststelt in de bestreden beslissing omtrent haar verklaarde nood 

aan en haar verzoek om internationale bescherming. 

 

2.3.4. Zo betwist verzoekster geenszins (de vaststelling en motivering in de bestreden beslissing) dat, 

zoals blijkt uit het geheel van haar verklaringen, haar vluchtmotieven aansluiten bij de vluchtredenen die 

werden uiteengezet door haar oom E. H., wiens verzoek om internationale bescherming eveneens door 

het Commissariaat-generaal werd geweigerd en kennelijk ongegrond werd bevonden, en wiens beslissing 

-wat de motivering betreft- grotendeels in de bestreden beslissing wordt geciteerd (het beroep van haar 

oom tegen die beslissing werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 274 930 van 30 juni 2022). 

 

Verzoekster wijst er namelijk net als haar oom op dat zij in haar land van herkomst confrontaties kende 

met etnische Serviërs en Albanezen ten gevolge van haar afkomst, en ze stelt eveneens dat Roma geen 

rechten hebben in Kosovo. 

 

2.3.5. In de bestreden beslissing wordt, de motivering inzake haar oom E.H. herhalend en citerend, op 

goede grond en pertinent het volgende vastgesteld: 

 

“Uw verklaringen omtrent het gebrekkig politieoptreden laten eveneens vragen rijzen. U beweert, in 

tegenstelling tot uw moeder die verklaart dat u geen aangifte hebt gedaan van uw problemen (CGVS 

moeder, p. 9), na elk incident/meermaals aangifte te hebben gedaan bij de politie. De politie deed evenwel 

steeds alsof ze u zou houden helpen, maar noteerde uw klachten niet en gaf er geen verder gevolg aan 

(CGVS, p. 9-10). Dit door u beschreven voortdurend gebrekkig politie-optreden is evenwel moeilijk in 

overeenstemming te brengen met de op het CGVS beschikbare informatie (zie de COI Focus: Kosovo 

Algemene Situatie van 1 april 2021, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ 

coi_focus_kosovo_algemene_situatie_20210401_0.pdf of https://www.cgvs.be/nl) waaruit 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 rechten van de 

verdediging zoals het vermoeden van onschuld, de informatieplicht, het recht op een openbaar en eerlijk 

proces, het recht op een advocaat, het recht op getuigen en het recht om in beroep te gaan, zijn formeel 

verworven en worden gerespecteerd. Volledigheidshalve kan hier worden toegevoegd dat voorzieningen 

inzake kosteloze rechtsbijstand in Kosovo aanwezig zijn via het zogenoemde Free Legal Aid Agency 

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

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

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/
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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. EULEX behoudt tevens een speciale politievertegenwoordiging in Kosovo met de bedoeling 

de rol van second security responder te blijven opnemen. 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. 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. In het licht van voorgaande heeft u bijgevolg, 

indien er alsnog enig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen aangaande het politieoptreden, niet 

aannemelijk gemaakt dat u het gebrekkig optreden van de politie van Rahovec niet zou kunnen melden 

bij de bevoegde instanties (CGVS, p. 10). Dat u hiervoor bang was aangezien uw belagers net als de 

politie etnische Albanezen zijn en omdat u wist dat er geen reactie zou komen, kan gelet op voorgaande 

informatie waaruit blijkt dat voor alle etnische groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, 

vervolging en bestraffing van daden van vervolging gegarandeerd worden, niet weerhouden worden 

(CGVS, p. 10). Uw bewering dat uw belagers banden hebben met de politie van Rahovec weet in deze 

evenmin te overtuigen. U slaagt er immers niet in deze bewering nader te concretiseren (CGVS, p. 10-

11). U heeft aldus, indien er geloof zou kunnen gehecht worden aan de geschetste problemen van u en 

uw nichtje, geenszins aannemelijk gemaakt dat jullie geen of onvoldoende beroep zouden kunnen doen 

op de hulp van en/of bescherming door de in Kosovo aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten.” (eigen 

onderlijning). 

 

Verzoekster slaagt er geenszins in het voorgaande in een ander daglicht te stellen.  

 

De Raad herhaalt en beklemtoont dat Kosovo werd aangeduid als veilig land van herkomst. Een land van 

herkomst wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 57/6/1, § 3 van de Vreemdelingenwet 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. Hierbij dient onder meer rekening te 

worden gehouden met de mate waarin bescherming geboden wordt tegen vervolging of mishandeling 

door middel van:  

a) de wetten en voorschriften van het land en de wijze waarop deze in de praktijk worden toegepast;  

b) de naleving van de rechten en vrijheden neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten of het Verdrag tegen foltering, in het bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen 

uit hoofde van artikel 15, § 2, van voornoemd Europees Verdrag zijn toegestaan;  

c) de naleving van het non-refoulement beginsel;  

d) het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van 

voornoemde rechten en vrijheden. 

 

De beoordeling of een land een veilig land van herkomst is, stoelt op een reeks informatiebronnen 

waaronder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie, informatie afkomstig van EUAA (het 

Asielagentschap van de Europese Unie), de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 

Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere relevante internationale organisaties. 
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In casu vertrekt men van het vermoeden dat het in Kosovo veilig is. Er is met andere woorden het 

vermoeden dat de verzoeker om internationale bescherming geen gegronde vrees voor vervolging heeft 

en dat er geen reëel risico is op ernstige schade. De verzoeker van internationale bescherming uit de 

veilige herkomstlanden moet dat vermoeden weerleggen om in aanmerking te komen voor een 

beschermingsstatuut. 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 rust in dit 

geval op de verzoeker. 

 

Het komt in casu aan verzoekster toe om op concrete en overtuigende wijze aan te tonen dat zij in Kosovo 

geen toegang zou hebben tot en beroep zou kunnen doen op de Kosovaarse autoriteiten. De Raad wijst 

erop en benadrukt dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen en verkregen bij gebrek 

aan nationale bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet aannemelijk maken dat 

hij of zij alle redelijke en realistische van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot bescherming heeft 

uitgeput of aannemelijk maken waarom hij geen of nagenoeg geen enkel beroep heeft gedaan op de 

nationale autoriteiten. Verzoekster blijft hier echter in gebreke.  

 

Verzoekster komt in haar verzoekschrift niet verder dan het algemene, niet in het minst onderbouwde 

betoog dat “Verwerende partij kan niet gevolg worden als zij stelt dat in geval van eventuele 

veiligheidsproblemen de in Kosov opererende overheden aan alle onderdanen voldoende bescherming 

bieden en maatregelen nemen in de zin van art. 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet. Deze stelling 

van verwerende partij kan geenszins gevolgd worden, nu deze geenszins overeenstemt met de 

Kosovaarse realiteit.”, doch ze laat geheel na zelf ook maar enige ander(sluidend)e informatie bij te 

brengen die een ander licht zou kunnen werpen op de informatie en gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal inzake het in Kosovo voorhanden zijn van nationale beschermingsmogelijkheden, waardoor 

verzoeksters opmerking omtrent de “Kosovaarse realiteit” niets meer is dan een blote, niet gestaafde 

bewering. 

 

Waar verzoekster er op algemene wijze op wijst dat zij een risicoprofiel heeft, met name een alleenstaand 

minderjarig meisje van Roma-origine, laat zij geheel na dit concreet op de motieven in de bestreden 

beslissing te betrekken. Met haar betoog omtrent haar origine en jeugdige leeftijd (van 13 jaar) toont zij 

niet aan dat zij in Kosovo, via haar oma N. B. die in haar land van herkomst haar officiële voogd is, geen 

toegang zou hebben tot de autoriteiten aldaar en dat zij alzo haar rechten en hun steun er niet zou kunnen 

afdwingen. Ook de oma van de verzoekende partij, die in Kosovo haar officiële voogd is, heeft een beroep 

om internationale bescherming ingediend. Dit beroep werd bij ’s Raads arrest van 30 juni 2022 met 

nummer 274 932. 

 

Verzoekster maakt op generlei wijze aannemelijk dat zij de beschermingsmogelijkheden in Kosovo niet 

zou kunnen aanwenden en benutten, en uit niets blijkt dat zij deze, met de hulp/steun van haar Kosovaarse 

voogd, er zou hebben uitgeput. Dat verzoekster in Kosovo, middels haar Kosovaarse voogd, voor haar 

verklaarde problemen en in geval van nieuwe problemen in de toekomst, geen toegang zou hebben tot 

en zij van hulp en/of bescherming van de Kosovaarse autoriteiten verstoken zou blijven, blijkt nergens uit 

en wordt op generlei wijze aangetoond. De opmerking in het verzoekschrift dat “deze bescherming in het 

land van herkomst onbestaande is”, is niets meer dan een blote bewering, die niet op enige eigen concrete 

en persoonlijke ervaring is gesteund, en is dan ook geenszins van aard aan het voorgaande afbreuk te 

doen.  

 

Verzoekster toont derhalve niet, laat staan in concreto aan dat het haar met betrekking tot haar verklaarde 

problemen of bij eventuele nieuwe problemen in de toekomst aan nationale bescherming vanwege de 

Kosovaarse autoriteiten ontbreekt. De Raad wijst er nog op dat de bescherming die de nationale overheid 

biedt, daadwerkelijk moet zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk 

feit begaan door derden (RvS 21 februari 2007, nr. 168.034). De autoriteiten hebben de plicht om burgers 

te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in (RvS 12 februari 2014, nr. 

226.400). Geen enkele rechtsstaat kan er overigens in slagen een absolute bescherming te bieden. 
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2.3.6. In weerwil van wat in het verzoekschrift lijkt te worden voorgehouden, wordt in casu wel degelijk en 

afdoende rekening gehouden met, zoals verzoekster het in haar verzoekschrift aanduidt, haar “kwetsbaar 

profiel als minderjarige” en “risicoprofiel (…)” als “een alleenstaande minderjarig meisje van Roma-

origine”, zo blijkt genoegzaam uit de bestreden beslissing waar dienaangaande o.a. het volgende wordt 

opgemerkt: 

 

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide 

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen. Om hier op passende wijze 

aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van jouw verzoek door het 

Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er je een voogd toegewezen 

die je bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door 

een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een 

specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; 

heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de 

mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de 

beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met jouw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals 

met de algemene situatie in jouw land van herkomst. Ofschoon je voorts beweerde dat je omwille van een 

trauma naar een arts ging in België (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 24/12/2021, p. 5), liet je 

geheel na dit te staven.” en voorts: “Waar je voogd en advocaat aanhaalden dat je niet zou kunnen 

terugkeren naar Kosovo omdat je er niemand zou hebben (CGVS, p. 9) dient te worden aangestipt dat de 

verzoeken om internationale bescherming van je oom E.(…) en van je oma, die in Kosovo als jouw voogd 

beschouwd wordt, kennelijk ongegrond werden verklaard en er geen enkele indicatie aanwezig is in jouw 

dossier dat je bij een terugkeer naar Kosovo niet zou kunnen rekenen op hun steun. Waar je aangeeft dat 

je een trauma hebt ten gevolge van jouw problemen in Kosovo, kan vooreerst herhaald worden dat je 

geen enkel begin van bewijs hiervan voorlegt. Verder kan er gewezen worden op de vaststellingen gedaan 

in het kader van het verzoek om internationale bescherming van jouw oma, met name dat zij, 

niettegenstaande de door haar geschetste moeilijkheden, wel toegang had tot de gezondheidszorg in 

Kosovo (CGVS oma, p. 7-8). In het licht hiervan en rekening houdend met voorgaande informatie inzake 

de diverse initiatieven o.a. op het vlak van gezondheidszorg en actieplannen voor de integratie van Roma, 

kan er aldus geenszins a priori gesteld worden dat u in Kosovo geen toegang zou hebben tot de 

gezondheidszorg.” 

 

Verzoekster werpt hier geen ander licht op. Ze laat in dit verband in haar verzoekschrift slechts algemeen 

gelden dat “In casu dient vastgesteld te worden dat dit sociaal netwerk in het land van herkomst ontbreekt. 

Door verwerende partij werd hier geenszins rekening mee gehouden. Zij stelt zonder meer dat haar oom 

of grootmoeder deze taak op zich moeten nemen. Welke garanties zijn er dat deze personen deze taak 

op zich zullen nemen? Verwerende partij vertrekt vanuit veronderstellingen die geenszins bewezen zijn.”  

 

Verzoekster doet hiermee evenwel geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. Gelet op het feit dat 

verzoeksters oma N. B. blijkens de verklaringen van verzoekster (en die van haar oom en oma) in Kosovo 

haar officiële voogd is, kan zij er via haar haar rechten afdwingen, o.a. wat betreft de toegang tot onder 

meer gezondheidszorg. Het tegendeel wordt niet aangetoond.  

 

Het loutere feit dat verzoekster mogelijkerwijze in de toekomst in haar land van herkomst van familiale 

steun, zoals die van voormelde familieleden waarvan zij vroeger genoot en heden nog geniet, verstoken 

zou zijn, houdt hoe dan ook op zich geenszins vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een 

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in. 

In zoverre verzoekster meent dat het desgevallend wegvallen van een familiaal netwerk/familiale steun 

een verhoogd risico in haar hoofde met zich meebrengt, gelet ook op haar jonge leeftijd van 13 jaar oud, 

komt het, gelet op de bewijslast die in het kader van huidig verzoek om internationale bescherming op 

haar rust, haar toe om dit op concrete en overtuigende wijze aannemelijk te maken, waar verzoekster 

echter geheel in gebreke blijft. Ze komt immers niet verder dan enkele algemene, niet in het minst 

onderbouwde opmerkingen en gissingen en speculaties.  

 

Hetzelfde geldt voor de argumentatie in het verzoekschrift waar verzoekster op zeer algemene wijze, 

zonder enige verdere toelichting, laat staan uitwerking op haar persoon(lijke situatie), het volgende 

opwerpt: “Naast de vervolgingsgronden die ouders mede namens het kind aanvoeren, die mogelijk bij het 

kind nog nijpender kunnen uitpakken, kan er kindspecifieke vrees voor vervolging aanwezig zijn die noopt 

tot internationale bescherming, zoals de vrees voor genitale verminking, gedwongen uithuwelijking, 
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eerwraak, bloedwraak, kinderontvoering, rekrutering als kindsoldaat, kinderhandel en kinderarbeid 

(arbeidsgerelateerde en/of seksueel gerelateerde uitbuiting), maar ook in geval de ontwikkeling van het 

kind in gevaar is door verwestering of de afwezigheid van minimale standaarden van sociaal-cultureel-

economische rechten, zoals adequate huisvesting, schoon drinkwater en voedsel of wanneer kinderen 

door het ontbreken van geboorteregistratie onthouden zijn van onderwijs, gezondheidszorg en andere 

diensten..” 

 

De Raad onderstreept dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging -net zoals het louter 

verwijzen naar een risicoprofiel- op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De 

vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden aangetoond, alwaar verzoekster geheel in 

gebreke blijft. Een dergelijke algemene verwijzing volstaat niet om aan te tonen dat men in zijn land van 

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, of dat het hem of 

haar in het land van herkomst aan nationale bescherming ontbeert. Dit dient, zo weze herhaald en 

beklemtoond, in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier, gelet op de vaststellingen in de 

bestreden beslissing die op generlei wijze worden weerlegd of ontkracht, in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, 

nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). 

 

De Raad benadrukt dat een verzoek om internationale bescherming op individuele basis plaatsvindt en 

dat daarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante feiten in verband met het land van 

herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoeker afgelegde verklaringen en overgelegde 

stukken en met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van verzoeker. Elke aanvraag 

dient met andere woorden individueel te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende 

concrete manier dient aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst een persoonlijke en gegronde vrees 

voor vervolging koestert of bij terugkeer een risico op ernstige schade loopt. 

 

In zoverre in het verzoekschrift wordt gewezen op verzoeksters “psychische problematiek”, stelt de Raad 

vast dat verzoekster tot op heden nalaat hiervan enig begin van bewijs door middel van een medisch 

attest bij te brengen. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal blijkt 

bovendien dat noch haar advocaat noch haar voogd, wanneer hen op het einde uitdrukkelijk werd 

gevraagd of zij nog iets wensten op te merken of toe te voegen, hierover iets heeft gemeld. Ze maakten 

er geen melding van, doch wezen er enkel op dat verzoekster zeer timide is (notities van het persoonlijk 

onderhoud van 24 december 2021, p. 9). Voorts haalt de verzoekende partij ook geen elementen aan die 

aantonen dat, indien zij effectief zou lijden aan een “psychische problematiek” zij om redenen voorzien in 

de Vluchtelingenconventie geen toegang zou hebben tot of gebruik zou kunnen maken van de 

gezondheidszorg in Kosovo of dat haar in Kosovo opzettelijk medische zorg zullen geweigerd worden. 

Voorts wordt in de bestreden beslissing op goede gronden aangehaald dat: “Wat betreft uw medische 

problemen, met name uw maagproblemen (CGVS, p. 14), verklaarde u dat u nooit medische hulp zocht 

in Kosovo omdat u bang was en dat u geruchten hoorde dat een operatie dit erger zou maken en dat er 

geen enkele dokter was in Kosovo die deze ziekte kan behandelen (CGVS, p. 14). Gelet dat u echter 

eveneens verklaarde dat u niet weet welk probleem u heeft (CGVS, p. 14), houden uw voorgaande 

beweringen in alle redelijkheid geen steek. Voorts stelde u eveneens dat Roma in de Kosovaarse 

ziekenhuizen anders behandeld worden en dat er altijd complicaties zijn (CGVS, p. 9, 14) en dat het 

medische systeem in Kosovo niet goed werkt (CGVS, p. 15). Geconfronteerd met uw verklaring dat uw 

[grootmoeder] wel degelijk medische hulp kreeg voor haar problemen, repliceerde u enkel dat uw 

[grootmoeder] een oudere persoon is en ze niet geconfronteerd wordt met de problemen zoals u en dat 

haar ziekte anders is (CGVS, p. 15). Dergelijke verklaringen laten, rekening houdend met voorgaande 

vaststellingen inzake de integratie-initiatieven voor Roma in Kosovo, echter niet toe te besluiten dat u 

geen toegang zou hebben tot medische zorg in Kosovo (CGVS, p. 14).” Verzoekster gaat niet in op 

voormelde pertinente en draagkrachtige motieven uit de bestreden beslissing. Aldus slaagt zij er niet in 

middels concrete en overtuigende elementen voormelde motieven in een ander daglicht te plaatsen. 

 

2.3.7. Voorts leest verzoekster(s raadsman) zaken in de beslissing die er niet in staan. In het 

verzoekschrift wordt immers geargumenteerd omtrent elementen die niet in de bestreden beslissing staan. 

 

Immers, waar volgens het verzoekschrift “Verzoeker kan niet verweten worden dat zijn moeder de 

bloedwraak niet heeft aangehaald in haar verzoek om internationale bescherming. De moeder van 

verzoeker heeft uitdrukkelijk gesteld dat zij niet het slachtoffer kon worden van bloedwraak daar zij een 

vrouw is. Enkel mannen worden het slachtoffer van bloedwraak. Er was dan ook geen enkele reden 

waarom de moeder van verzoeker dit zou hebben ingeroepen als reden om voor haarzelf internationale 

bescherming te bekomen.” (verzoekschrift, p. 6), wijst de Raad erop dat er nergens in de bestreden 
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beslissing sprake is van verzoeksters moeder die een verzoek om internationale bescherming zou hebben 

ingediend, noch van bloedwraak.  

 

Dit betreft naar alle waarschijnlijkheid en vermoedelijk een knip- en plakwerkvergissing en bovendien, 

gelet op verzoeksters verklaringen voorheen dat haar moeder haar bij de geboorte heeft verlaten en zij 

haar dus nooit heeft gekend, een erg pijnlijke vergissing vanwege verzoeksters advocaten. Een dergelijk 

inferieur verweer is allerminst ernstig, doch daarentegen tenen krullend/beschamend. Aangenomen wordt 

dat deze passage in het verzoekschrift werd opgenomen/overgenomen door onzorgvuldig kopieer- en 

plakwerk vanwege verzoeksters advocaten. Het wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Daarnaast verwijst verzoekster “terzake naar de vaste rechtspraak in het kader van het afleggen van 

bedrieglijke verklaringen. Het verzwijgen van een deel van het relaas, zelfs bedrieglijke verklaringen, 

volstaan op zich niet om iemand het statuut als vluchteling te weigeren. Verzoeker verwijst in deze naar 

het arrest nr. 61.417 van 13 mei 2011: (…)” en verder wordt in het verzoekschrift gesteld dat het frauduleus 

of leugenachtig karakter van verklaringen als gevolg kan hebben dat het Commissariaat-generaal de 

goede trouw van een asielzoeker in twijfel trekt.  

 

De Raad duidt er ook hier op dat nergens in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekster 

frauduleuze, leugenachtige of bedrieglijke verklaringen heeft afgelegd. Evenmin is er sprake van 

tegenstrijdigheden of incoherenties in haar verklaringen, laat staan van tegenstrijdigheden die tijdens haar 

gehoor door de ambtenaar werden vastgesteld, waardoor de verwijzing in het verzoekschrift naar artikel 

17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet dienstig is en (juridische) 

grondslag mist. In weerwil van wat in het verzoekschrift verkeerdelijk lijkt te worden voorgehouden, houdt 

voormelde bepaling geenszins in dat de commissaris-generaal verzoekster voor het nemen van de 

bestreden beslissing had moeten confronteren met eventuele tegenstrijdigheden en incoherenties in en 

tussen de verklaringen afgelegd door haar familieleden. Verzoekster gaat voor het overige niet in op en 

brengt geen concrete en valabele argumenten bij die afbreuk (kunnen) doen aan hetgeen hierover in de 

bestreden beslissing wordt vastgesteld, wat die in hoofde van haar familieleden vastgestelde 

ongerijmdheden en contradicties betreft.  

 

2.3.8. In de mate verzoekster verder verwijst naar en op algemene wijze een betoog houdt omtrent de 

artikelen 2 en 3 van het EVRM, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal en derhalve ook van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure 

beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.9. Uit niets blijkt dat er heden in Kosovo een internationaal of binnenlands gewapend conflict aan de 

gang is zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen concrete 

elementen in die zin aan, noch beschikt de Raad over algemeen bekende informatie waaruit dit blijkt. 

 

2.3.10. Verzoekster toont voor het overige niet aan op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu 

door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt de schending van dit beginsel niet op 

dienstige wijze aangevoerd. 

 

2.3.11. In acht genomen hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing met recht geconcludeerd: 

“Uit hetgeen voorafgaat wordt je bijgevolg de internationale bescherming geweigerd. Je hebt met name 

geen substantiële redenen opgegeven om jouw land van herkomst in jouw specifieke omstandigheden 

niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of je voor erkenning als 

persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat je 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 je verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in 

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

 

2.3.12. De verzoekende partij heeft geen substantiële redenen 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. 
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2.3.13. Het enig “middel” kan niet worden aangenomen. Verzoekster brengt geen argumenten, gegevens 

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

generaal. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad 

bevestigt en overneemt. 

 

2.3.14. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en 

de zaak terug te sturen naar het Commissariaat-generaal. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

  

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes juli tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME     M. RYCKASEYS 


