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nr. 196 021 van 30 november 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/20

3600 GENK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

31 juli 2017 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 14 juli 2017.

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 28 september 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 11 oktober 2017.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 november 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partijen.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partijen de grond meegedeeld werd

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. Verzoekers dienen beroep in tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen houdende weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in

hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst.
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2. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissingen werden genomen op basis van

artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet.

Bij koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst van 3 augustus

2016, werd Macedonië aangewezen als veilig land van herkomst.

3. Artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet belet verzoekers niet om aan te tonen dat er, wat hen 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 zij een reëel risico

lopen op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. Het is in casu

duidelijk dat verzoekers afkomstig zijn van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet, met name Macedonië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er in hoofde van

de asielzoekers geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Het is

aan verzoekers om met duidelijke en substantiële redenen aan te tonen dat ondanks hun afkomst van

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

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. De bewijslast in casu rust derhalve

op verzoekers.

4. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op een uitgebreide gemotiveerde wijze tot de conclusie komt dat uit de verklaringen van

verzoekers niet blijkt dat er, wat hen 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 zij een reëel risico lopen op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet.

In de bestreden beslissing in hoofde van verzoeker, mijnheer D.B., genomen, stelt de commissaris-

generaal vast dat, gelet op het geheel van de vaststellingen, het geenszins aannemelijk is dat verzoeker

door de Macedonische autoriteiten op bijzonder regelmatige wijze werd lastig gevallen omdat deze ten

gevolge van zijn broers UÇK activiteiten op zoek zouden zijn naar hem. Zelfs al kon er aan de door

verzoeker beweerde problemen geloof worden gehecht, quod non zo luidt de beslissing, dan nog

ondermijnt verzoekers houding aanzienlijk de ernst van zijn beweerde vrees. Dienaangaande wordt erop

gewezen dat de vaststelling dat verzoeker eind 2016, ondanks zijn verklaringen sinds eind 2015 ernstige

problemen te ondervinden met de Macedonische autoriteiten, vanuit België naar Macedonië terugkeerde

zonder hier een asielaanvraag in te dienen, de ernst (en zelfs de geloofwaardigheid) van zijn

voortdurende problemen met de Macedonische politie sinds eind 2015 aantast, aldus de commissaris-

generaal die verder ook nog opmerkt dat de door verzoeker beweerde voortdurende controles door de

Macedonische politie in de loop van 2015 en 2016, gelet op zijn houding, onvoldoende zwaarwichtig zijn

om gelijkgesteld te worden met vervolging of ernstige schade. Verzoeker maakt, zo wordt voorts

opgemerkt, geenszins aannemelijk dat hij voor de door hem gestelde problemen onvoldoende beroep

kon doen, of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een terugkeer naar

Macedonië zou kunnen doen, op de hulp van en/of bescherming door de in Macedonië aanwezige

autoriteiten. De commissaris-generaal is, zo luidt het in dit verband, de mening toegedaan dat verzoeker

niet alle redelijkerwijze van hem te verwachten nationale mogelijkheden tot het verkrijgen van hulp en/of

bescherming van de in Macedonië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat verzoeker

aldus onvoldoende aantoont dat het verkrijgen van internationale bescherming voor hem de enige

overgebleven uitweg was. De door verzoeker neergelegde documenten zijn, zo wordt vastgesteld, niet

van aard om voormelde conclusies te wijzigen.

In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster genomen, mevrouw D.S. genaamd, wordt

vastgesteld dat uit haar verklaringen blijkt dat zij haar asielaanvraag op dezelfde motieven baseert als

die uiteengezet door haar echtgenoot D.B., thans verzoeker, in het kader van wiens asielaanvraag een

weigeringsbeslissing werd genomen waarnaar wordt verwezen en welke grotendeels wordt geciteerd,

zodat, zo luidt de beslissing, verzoeksters asielaanvraag evenmin in overweging kan worden genomen.

De Raad stelt vast dat verzoekers in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging ondernemen om

de motieven van de bestreden beslissingen te verklaren of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het

aan verzoekers toekomt om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar zij echter manifest in gebreke blijven. Ze beperken zich immers louter

tot het formuleren van algemene beweringen en kritiek, en het op zeer algemene wijze tegenspreken
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van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee zij echter diens bevindingen geenszins

weerleggen, noch ontkrachten.

Verzoekers lichten niet toe en tonen geenszins aan hoe uit het feit dat verzoekers broer voor een

periode van 13 maanden werd opgesloten in de Belgische gevangenis van Hasselt volgt dat de broer

van verzoeker wel degelijk zou worden gezocht door de Macedonische autoriteiten. Ze maken hiermee

hoe dan ook geenszins in concreto aannemelijk of geloofwaardig dat zij persoonlijk zouden worden

geviseerd en regelmatig lastig gevallen werden door de Macedonische politie, noch dat zij voor de door

hen beweerde problemen, als hier al geloof aan zou kunnen worden gehecht, onvoldoende beroep

konden doen, of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een terugkeer naar

Macedonië, zouden kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Macedonië aanwezige

autoriteiten.

Een loutere verwijzing naar algemene rapporten en artikels, zoals verzoekers in casu in hun

verzoekschrift naar vage en algemene informatie omtrent het politieoptreden in Macedonië, 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 hem haar in het land van herkomst aan nationale

bescherming ontbeert. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier in gebreke

(cf. RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december 2004, nr. X).

Dergelijk algemeen en allerminst ernstig verweer vanwege verzoekers is niet dienstig om de

gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn, steun

vinden in het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van hun asielrelaas, te

ontkrachten.

Uit de informatie aangebracht door verzoekers blijkt niet en ze voeren voorts geen concrete elementen

aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in geval van een terugkeer naar hun land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zouden 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.

5. Bijgevolg blijkt niet duidelijk dat verzoekers redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel

risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar Macedonië.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen 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. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire
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beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. X; RvS 13 mei 2014, nr. X).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk worden uitgenodigd te reageren op de beschikking van 28

september 2017, voeren verzoekende partijen aan dat zij hun land van herkomst verlaten hebben en

hun vrees gekoppeld wordt aan het asielverzoek dat hun (schoon)broer heeft ingediend. Verzoekende

partijen stellen dat het CGVS en de Raad in de beschikking te kort door de bocht gaan wanneer hun

asielaanvraag wordt afgewezen louter op basis van de weigeringsbeslissing van de (schoon)broer.

Verzoekende partijen wijzen er op dat de (schoon)broer in België verblijft en dat er thans een Europees

aanhoudingsbevel is in hoofde van de (schoon)broer. Verzoekende partijen wijzen er op dat om die

reden dient besloten te worden dat zij hun vrees waarachtig is en hun problemen geloofwaardig.

Verzoekende partijen stellen dat het CGVS en de Raad in de beschikking te kort door de bocht gaan

wanneer hun asielaanvraag wordt afgewezen louter op basis van de weigeringsbeslissing van de

(schoon)broer. De Raad merkt eerst en vooral op dat in de bestreden beslissingen terecht door de

commissaris-generaal het volgende wordt vastgesteld: “Luidens uw verklaringen zijn de door u

ondergane problemen in Macedonië louter en alleen een gevolg van de problemen die uw broer aldaar

kende (CGVS 1, p. 12; CGVS 2, p. 3 en 6; CGVS echtgenote 2, p. 3). Er dient echter opgemerkt te

worden dat door de Belgische asielinstanties inzake zijn opeenvolgende asielaanvragen geen enkel

geloof kon gehecht worden aan de door hem geponeerde problemen in Macedonië, met name zijn

beweerde betrokkenheid in een bloedvete met de familie K.(…), de beweerde samenzwering tussen de

K.(…)’s en de Macedonische autoriteiten, uw broers problemen omwille van zijn activiteiten voor de BDI,

en de mishandelingen die hij vanwege de Macedonische autoriteiten zou ondergaan hebben in 1999 of

2000 ten gevolge van zijn deelname aan een UÇK-training in Albanië. Aangezien u beweerde dat uw

problemen uitsluitend aan uw broers problemen te wijten zijn (CGVS 1, p. 12; CGVS 2, p. 3 en 6; CGVS

echtgenote 2, p. 3), wordt hierdoor ook de geloofwaardigheid van uw eigen problemen aanzienlijk

ondermijnd.

Dit wordt bevestigd doordat u uw bewering dat uw broer problemen kende met de Macedonische

autoriteiten omwille van zijn verleden bij het UÇK (CGVS 2, p. 6; CGVS echtgenote, p. 8 en 9) niet

aannemelijk gemaakt heeft. Zo was uw broer B.(…) in zijn opeenvolgende asielaanvragen tegenstrijdig

over de tijdspanne waarin hij lid was van het UÇK. Tijdens zijn eerste asielaanvraag verklaarde hij lid te

zijn geweest van het UÇK van 6 juni 2001 tot 1 september 2001 (verklaring DVZ 1e AA B.(…), p. 12). In

het kader van zijn zevende asielaanvraag stelde hij bijna zes maanden actief te zijn geweest voor het

UÇK tijdens de oorlog in 2001 in Macedonië (CGVS 7e AA B.(…) II, p. 3). Daarnaast stelde hij in het

kader van zijn derde asielaanvraag weliswaar lid te zijn geweest van het UÇK in Macedonië, maar hij

voegde hier uitdrukkelijk aan toe dat er tussen zijn asielproblematiek toen en zijn lidmaatschap van het

UÇK geen verband bestond (Vragenlijst CGVS ingevuld op DVZ 3e AA B.(…), vraag 3.3). Voorts blijkt

uit de beschikbare informatie dat op 7 maart 2002 door het Macedonische parlement een amnestiewet

werd afgekondigd die op 8 maart 2002 van kracht werd. Artikel 1 van deze wet reguleert het ontslag van

vervolging, de stopzetting van ingeleide strafprocedures en de kwijtschelding van de gevangenisstraf

voor personen die ervan verdacht worden criminele feiten gerelateerd aan het conflict van 2001 (1

januari 2001 tot 26 september 2001) te hebben voorbereid of uitgevoerd. Deze wet is onder meer van

toepassing op etnische Albanezen die tijdens voornoemd conflict de wapens tegen de Macedonische

strijdkrachten hebben opgenomen, alsook op personen die gedurende het voornoemde conflict

deserteerden of hebben nagelaten gevolg te geven aan een militaire oproep. Deze regeling geldt

evenwel enkel voor Macedonische staatsburgers en voor personen die ofwel een verblijfsvergunning

voor Macedonië ofwel verwanten of goederen in Macedonië hebben. Voorts worden ook personen die

oorlogsmisdaden of andere criminele feiten hebben gepleegd die een ernstige schending van het

internationaal humanitair recht inhouden, uitgesloten van deze amnestiewet. Uit niets blijkt dat uw broer

B.(…) onder één van deze twee uitzonderingscategorieën zou vallen. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, blijkt tevens dat deze wet in de praktijk daadwerkelijk werd toegepast

en inmiddels volledig ten uitvoer werd gebracht. Eind 2004 was het amnestieproces volledig afgerond.

Dat uw broer heden nog steeds problemen zou ondervinden met de Macedonische autoriteiten ten

gevolge van zijn UÇK-verleden, is dan ook niet aannemelijk. Doordat u uw broers problemen linkte met

zijn verleden bij het UÇK en doordat u deze link geenszins aannemelijk heeft gemaakt, wordt de

geloofwaardigheid van uw broers problemen bijkomend ondergraven.
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Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen is het geenszins aannemelijk dat u door de

Macedonische autoriteiten op bijzonder regelmatige basis werd lastig gevallen omdat deze ten gevolge

van uw broers UÇK-activiteiten op zoek zijn naar hem.”

Daarnaast merkt de Raad op dat verzoekende partijen zelf beweren dat hun problemen uitsluitend aan

hun (schoon)broer zijn problemen te wijten zijn. Het is bijgevolg logisch dat de commissaris-generaal in

de bestreden beslissingen heeft verwezen naar de vaststellingen gedaan omtrent de beweerde

problemen van hun (schoon)broer gedurende zijn asielaanvragen. Verzoekende partijen kunnen verder

niet worden gevolgd waar zij stellen dat het enkel op basis van deze vaststellingen is dat hun asielrelaas

werd afgewezen. De Raad wijst op de grond in de beschikking waar als volgt wordt gesteld: “In de

bestreden beslissing in hoofde van verzoeker, mijnheer D.B., genomen, stelt de commissaris-generaal

vast dat, gelet op het geheel van de vaststellingen, het geenszins aannemelijk is dat verzoeker door de

Macedonische autoriteiten op bijzonder regelmatige wijze werd lastig gevallen omdat deze ten gevolge

van zijn broers UÇK activiteiten op zoek zouden zijn naar hem. Zelfs al kon er aan de door verzoeker

beweerde problemen geloof worden gehecht, quod non zo luidt de beslissing, dan nog ondermijnt

verzoekers houding aanzienlijk de ernst van zijn beweerde vrees. Dienaangaande wordt erop gewezen

dat de vaststelling dat verzoeker eind 2016, ondanks zijn verklaringen sinds eind 2015 ernstige

problemen te ondervinden met de Macedonische autoriteiten, vanuit België naar Macedonië terugkeerde

zonder hier een asielaanvraag in te dienen, de ernst (en zelfs de geloofwaardigheid) van zijn

voortdurende problemen met de Macedonische politie sinds eind 2015 aantast, aldus de commissaris-

generaal die verder ook nog opmerkt dat de door verzoeker beweerde voortdurende controles door de

Macedonische politie in de loop van 2015 en 2016, gelet op zijn houding, onvoldoende zwaarwichtig zijn

om gelijkgesteld te worden met vervolging of ernstige schade. Verzoeker maakt, zo wordt voorts

opgemerkt, geenszins aannemelijk dat hij voor de door hem gestelde problemen onvoldoende beroep

kon doen, of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een terugkeer naar

Macedonië zou kunnen doen, op de hulp van en/of bescherming door de in Macedonië aanwezige

autoriteiten. De commissaris-generaal is, zo luidt het in dit verband, de mening toegedaan dat verzoeker

niet alle redelijkerwijze van hem te verwachten nationale mogelijkheden tot het verkrijgen van hulp en/of

bescherming van de in Macedonië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat verzoeker

aldus onvoldoende aantoont dat het verkrijgen van internationale bescherming voor hem de enige

overgebleven uitweg was. De door verzoeker neergelegde documenten zijn, zo wordt vastgesteld, niet

van aard om voormelde conclusies te wijzigen.” Verzoekende partijen weerleggen noch ontkrachten

deze vaststellingen.

Waar verzoekende partijen er op wijzen dat de (schoon)broer in België verblijft en dat er thans een

Europees aanhoudingsbevel is in hoofde van de (schoon)broer, merkt de Raad op dat dit niet meer dan

een blote bewering is die verzoekende partijen niet weten te staven aan de hand van documenten.

Verzoekende partijen beperken zich voor het overige tot het herhalen van hun asielrelaas en de

algemene opmerking dat dient besloten te worden dat hun vrees waarachtig is en hun problemen

geloofwaardig zijn, zonder echter daadwerkelijke en concrete opmerkingen te formuleren aangaande de

in de beschikking van 28 september 2017 opgenomen grond. Zij brengen geen valabele argumenten bij

die de in voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissingen gedane

vaststellingen ontkrachten of weerleggen.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in

de bestreden beslissingen gedane vaststellingen). Bijgevolg blijkt niet dat verzoekende partijen redenen

hebben om te vrezen te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op

ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar Macedonië.
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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 dertig november tweeduizend zeventien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


