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nr. 100 397 van 2 april 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 15

november 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te

vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 16

oktober 2012 tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een

onderdaan van een veilig land van herkomst.

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 31 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

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

van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

De verzoekende partij verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 2 augustus

1993.

Op 16 oktober 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan

van een veilig land van herkomst. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“Er dient vastgesteld te worden dat u onvoldoende feiten of elementen heeft aangehaald waaruit kan

blijken dat u zich in geval van een eventuele terugkeer naar Macedonië kan beroepen op een gegronde
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vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Uit uw opeenvolgende

verklaringen blijkt immers dat u uw asielaanvraag volledig steunt op de motieven die terzake door uw

echtgenoot werden uiteengezet In het kader van zijn asielaanvraag werd een weigeringsbeslissing

genomen, die luidt als volgt:

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

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

zin van artikel 48/4,. die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door

een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen

wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor

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

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

zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in

artikel 48/4. Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de

rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene

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

sprake is van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van

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

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

ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 2012 werd Macedonië

vastgesteld als veilig land van herkomst

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

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

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat In uw geval blijkt hier geen

sprake van om de volgende redenen.

Vooreerst dient te worden benadrukt dat uw vorige asielaanvraag door het Commissariaat-generaal

werd afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat uw asielrelaas niet geloofwaardig was. Het Commissariaat-generaal is er ais

dusdanig toe gehouden om in voorliggend geval enkel en alleen de door u aangebrachte nieuwe feiten

en elementen te beoordelen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat u op het moment van uw eerste

asielaanvraag op de hoogte was van de informatie die u nu aanbrengt en dat u toen reeds in Macedonië

in het bezit was van praktisch alle stukken die u nu heeft neergelegd.

In uw verklaringen verklaart u dat u gedurende uw eerste asielprocedure bewust verzwegen zou hebben

één van de veroordeelde moordenaars gekend te hebben. U zou gevreesd hebben dat de Belgische

autoriteiten de Macedonische autoriteiten op de hoogte zou brengen van uw verblijf in het land indien u

dit wel zou doen. Het vertrouwelijke karakter van de asielprocedure in België zou u toen niet duidelijk

geweest zijn (gehoorverslag CGVS 2). Deze argumentatie kan niet worden aanvaard daar het indienen

van een asielaanvraag steeds impliceert dat men de behandelende autoriteiten in vertrouwen moet

nemen en men de plicht heeft alle relevante informatie en bewijsstukken aan te brengen. U werd in uw

eerste asielprocedure op de hoogte gesteld van het vertrouwelijke karakter van de procedure, van uw

plicht de waarheid te vertellen en van uw plicht al het mogelijke te doen om stavingsstukken te

bekomen.

Wat er ook van zij, u verklaarde één van de moordenaars gekend te hebben maar ontkent verder elke

betrokkenheid bij de moorden die onder meer door deze persoon gepleegd werden. Na de negatieve

beslissing in uw eerste asielaanvraag zou u echter in Macedonië ook daadwerkelijk veroordeeld zijn

voor medeplichtigheid in deze moordzaak, U vreest bij terugkeer dan ook een effectieve gevangenisstraf

van 5 tot 7 jaar gezien uw eerdere voorwaardelijke straf anno 2010. Ter staving van uw veroordeling in

de moordzaak legt u echter enkel de laatste twee oproepingsbrieven neer Uit beide documenten blijkt

dat u opgeroepen werd om op 3 juli 2012 en 10 augustus 2012 voor de rechtbank van Kragujevac te

verschijnen als beschuldigde. De convocaties op zich verschaffen echter geen enkele informatie met

betrekking tot de concrete feiten waarvan u beschuldigd zou worden: Gevraagd naar andere

documenten met meer concrete informatie met betrekking tot uw zaak, zoals bijvoorbeeld de

veroordeling, verklaart u dat dit document nog onderweg zou zijn, Het ontbreken van een dermate

belangrijk officieel document voor uw aanvraag doet dan ook ernstige vragen rijzen, des te meer

aangezien reeds naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag gewezen werd op het belang van

dergelijke documenten. Desondanks zou u pas na uw tweede asielaanvraag uw vader vragen om het

vonnis naar u op te sturen, een veroordeling waarvan u vreemd genoeg zelfs niet weet wanneer ze

precies werd uitgesproken (gehoorverslag CGVS, 5-6).

Wat de overige door u neergelegde documenten betreft dient opgemerkt te worden dat deze betrekking

hebben op andere rechtszaken, in beide gevallen geeft u echter aan onterecht op te draaien voor feiten

waarvoor u niet verantwoordelijk zou zijn (gehoorverslag CGVS 3 en 8). Er dient evenwel opgemerkt ie
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worden dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker

geen aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden verpacht dat

hij of zij eerst alle realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, U

verklaarde tegen uw veroordeling voor diefstal met geweid in 2010 echter niet in beroep te zijn gegaan

(gehoorverslag CGVS, 3). In de meer recente rechtszaak in verband met het auto ongeval heeft u de

beslissing zelfs niet afgewacht, aangezien de zitting uitgesteld werd naar 13 september 2012

(gehoorverslag CGVS, 7). Op de dag van uw gehoor voor het CGVS op 27 september 2012 bleek u

trouwens niet eens op de hoogte zijn van de beslissing die genomen werd in deze zaak, U zou enkel

van een vriend vernomen hebben dat uw medebeklaagde evenmin op de zitting zou zijn komen

opdagen (gehoorverslag CGVS, 7).

Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan enig verband tussen de door u neergelegde

documenten met het door u verklaarde probleem. Uw nieuwe verklaringen en de in het kader van uw

tweede aanvraag neergelegde stukken kunnen de geloofwaardigheid van de door u in het kader van uw

eerste asielaanvraag aangehaalde feiten (uw door de politie onderzochte medeplichtigheid aan een

vijfvoudige moord op 13 april 2012) dus in het geheel niet herstellen.

Het geheel van voorgaande vaststellingen indachtig, moet worden vastgesteld dat er op grond van de

door u aangereikte gegevens en uiteengezette motieven onvoldoende gegevens voor handen zijn om te

besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico op

het lijden van ernstige schade.

C. Conclusie

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

nemen.”

2. Over de ontvankelijkheid

2.1. Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt “verzoek-

ster in hoofdorde te erkennen als vluchteling. In ondergeschikte orde het statuut van subsidiaire

bescherming te willen toekennen aan verzoekster. In de meest ondergeschikte orde het dossier te willen

verzenden naar het CGVS”, wijst de Raad er op dat hij in voorliggend geschil overeenkomstig artikel

39/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen optreedt als annulatierechter en in die hoedanigheid

enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming

van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer

2005-06, nr. 2479/001, 94). De Raad is in deze niet bevoegd zich in de plaats te stellen van de overheid

en de asielaanvraag van de verzoekende partij opnieuw ten gronde te beoordelen. Bijgevolg is hij niet

bevoegd om hetgeen de verzoekende partij vraagt in te willigen.

2.2. De verwerende partij voert in haar nota de exceptie van laattijdigheid aan. De nota luidt als volgt:

“Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op dinsdag 16 oktober 2012 bij

aangetekende brief verstuurd werd naar de door de verzoekende partij gekozen woonplaats, zijnde

3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 125, c/o noodopvangcentrum Houthalen Helchteren (zie

formulier ‘Verandering of bevestiging van: Gekozen woonplaats’ dd. van 19 september 2012).

Naar luid van artikel 39/57, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen moet het beroep tegen

deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden ingesteld binnen de dertig dagen

na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.

Naar luid van artikel 39/57, §2, 2° van bovengenoemde wet begint de in paragraaf 1 bepaalde

beroepstermijn te lopen, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief,

vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij

de geadresseerde het tegendeel bewijst.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van

deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, zon- of feestdag.

Te dezen werd de brief die de bestreden beslissing bevat, op dinsdag 16 oktober 2012 overhandigd aan

de postdiensten. Vrijdag 19 oktober 2012 is als derde werkdag derhalve de dag van de kennisgeving en

de eerste dag van de beroepstermijn, zodat vrijdag maandag 19 november 2012 de vervaldag is. De

kwestieuze beroepstermijn is van openbare orde en moet strikt worden toegepast.

Het op 14 december 2012 ingediende beroep is laattijdig en bijgevolg kennelijk onontvankelijk.”
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Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing, die genomen werd op 16 oktober 2012,

op dezelfde dag ter kennis werd gebracht aan de verzoekende partij. Een bewijs van de verzending van

dit aangetekend schrijven ter kennisgeving ontbreekt in het administratief dossier. Eveneens uit het

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 15 november 2012, en dus niet op 14 december

2012 zoals de verwerende partij verkeerdelijk voorhoudt, haar beroep tot schorsing en tot nietigver-

klaring heeft ingediend bij de Raad. Gelet op het feit dat de beroepstermijn van 30 dagen begint te lopen

de derde werkdag volgend op de kennisgeving, in casu op 19 oktober 2012, werd het op 15 november

2012 ingediende beroep tijdig ingediend, nu de vervaldag op 19 november 2012 viel. De exceptie van

de verwerende partij is ongegrond, wat zij ter terechtzitting erkent.

3. Onderzoek van het beroep

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij haar beroep steunt op dezelfde motieven als haar

echtgenoot in de zaak gekend onder rolnummer 115 269 en diens middelen herhaalt. Aangaande deze

middelen oordeelde de Raad bij arrest nr. 100 396 van 2 april 2013 als volgt:

“3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel

1 van van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève

op 28 juli 1951 (hierna: de Vluchtelingenconventie), van de zorgvuldigheidsplicht en van de materiële

motiveringsplicht. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat zij eveneens de schending aanvoert van

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991).

Het middel luidt als volgt:

“Volledig ten onrechte krijgt verzoeker een beslissing tot weigering van inoverwegingname van zijn

asielaanvraag.

Dat verzoeker in verband wordt gebracht met de moord op 5 Macedoniërs.

Dat verzoeker hierdoor tot driemaal toe gearresteerd is geworden door de Macedonische politie.

Dat verzoeker zelfs geslagen is geworden door de politie tijdens zijn verhoor.

Dat de politie momenteel nog steeds op zoek is naar verzoeker.

Dat het CGVS volledig ten onrechte stelt dat de asielprocedure van verzoeker niet in overweging wordt

genomen.

Dat het CGVS hierbij verwijst naar de toestand in Macedonië. Dat de verklaringen van het CGVS

uitmunten in algemeenheid, vaagheid, verkeerde informatie en dubbelzinnigheid.

Zo bijv. “Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat er vooruitgang

gemaakt wordt op het vlak van de hervorming van de Macedonische justitie en dat er tevens

vooruitgang is betreffende de onafhankelijkheid van de justitie. Er zijn weliswaar nog steeds

mogelijkheden tot verbetering van de onafhankelijkheid van de Macedonische justitie. Toch blijkt uit de

beschikbare informatie dat in Macedonië ernstige maatregelen worden genomen om eventueel

machtsmisbruik en/of machtsoverschrijding van de verschillende overheden tegen te gaan. Ik meen dan

ook dat in Macedonië redelijke maatregelen getroffen worden tot voorkoming van vervolging of het lijden

van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan enig verband tussen de door u neergelegde

documenten met het door u verklaarde probleem. ...” (eigen onderlijning)

Het feit dat er eventueel maatregelen genomen worden om machtsmisbruik en/of machtsoverschrijding

van de verschillende overheden tegen te gaan, belet niet dat er effectieve problemen bestaan van

machtsmisbruik en machtsoverschrijding;

Het feit dat er maatregelen genomen worden tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige

schade belet niet dat er effectieve vervolgingsproblemen bestaan.

Dat algemeen geweten is dat er verschillende voorbeelden zijn van brutaliteiten door de Macedonische

politie. Zo bijvoorbeeld in april 1998 en in juni 2011. Dat deze brutaliteiten alvast volledig in strijd zijn

met deze algemene informatie van het CGVS.

Dat de documenten die verzoeker voegt bij zijn asielaanvraag voldoende bewijskrachtig zijn:

twee originele convocaties voor de basisrechtbank van Skopje (dd. 03.07.2012 en 10.08.2012);

een origineel vonnis ivm diefstal met geweld (dd. 26.01.2012);

uitnodiging en beslissingen ivm het betalen van schadevergoeding in een auto-ongeval (dd. 09.01.2012,

24.01.2012 en 17.04.2012).
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Dat de tegenargumenten van het CGVS zeker niet voldoende zwaarwichtig zijn om aan te nemen dat

verzoekers verhaal ongeloofwaardig zou zijn, juist integendeel:

Zo kan gewezen worden op het feit dat het CGVS stelt dat internationale bescherming slechts kan

worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen aanspraak kan maken op nationale bescherming.

Van een asielzoeker mag, nog steeds volgens het CGVS, verwacht worden dat hij of zij eerst alle

realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land.

En dit terwijl verzoeker al uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven dat hij toen enkel een voorwaardelijke

gevangenisstraf had bekomen en hij angst had om in beroep een effectieve gevangenisstraf te krijgen.

Deze beslissing van het CGVS maakt dan ook een schending uit van artikel 3 EVRM, artikel 1 van het

Vluchtelingenverdrag, van de zorgvuldigheidsplicht iuncto de (formele én materiële) motiveringsplicht

(zoals vervat in artt. 2-3 Wet Uitdrukkelijke Motivering Bestuurshandelingen).”

3.2. De verwerende partij voert in haar nota slechts de exceptie van onontvankelijkheid wegens

laattijdigheid aan, die hoger reeds werd besproken.

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met

redenen omkleed moeten zijn, hebben 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. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 57/6/1 van de

vreemdelingenwet, en naar het feit dat de tweede asielaanvraag van de verzoekende partij niet in

overweging wordt genomen, omdat werd vastgesteld dat op grond van de door haar aangereikte

gegevens en uiteengezette motieven onvoldoende gegevens voorhanden zijn om te besluiten tot het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade.

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen,

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart

2002, nr. 105.103).

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing genomen is op basis van artikel

57/6/1 van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is bevoegd om de aanvraag tot

erkenning van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire
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beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig

land van herkomst of door een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in

overweging te nemen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een

gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status

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

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

schade, zoals bepaald in artikel 48/4.

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

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

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

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

ondetekend 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 dient te stoelen op een reeks

informatiebronnen waaronder in het bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie, de

Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere

relevante internationale organisaties.

Op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Buitenlandse Zaken en nadat de minister

het advies van de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen heeft ingewonnen,

bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten minste eenmaal per jaar

de lijst van veilige landen van herkomst. Deze lijst wordt meegedeeld aan de Europese Commissie.

De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt met redenen omkleed met vermelding van de

omstandigheden van de zaak en moet getroffen worden binnen een termijn van vijftien werkdagen.”

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen luidt als volgt:

“De volgende landen worden aangewezen als veilig land van herkomst in de zin 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:

–Albanië

–Bosnië-Herzegovina

–India

–Kosovo

–FYROM

–Montenegro

–Servië”

In de eerste plaats verwijt de verzoekende partij de verwerende partij dat haar verklaringen omtrent de

toestand in Macedonië algemeen, dubbelzinnig en vaag zijn en gebaseerd op verkeerde informatie.

Volgens de verzoekende partij belet het feit dat er eventueel maatregelen genomen worden om

machtsmisbruik en/of -overschrijding van de overheid tegen te gaan niet dat er in de praktijk wel sprake

is van machtsmisbruik en -overschrijding. Nog volgens haar is het algemeen geweten dat er verschillen-

de voorbeelden zijn van brutaliteiten, zoals bijvoorbeeld in april 1998 en in juni 2011, hetgeen in strijd is

met de informatie van de verwerende partij.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wijst er in de bestreden beslissing op

dat de verzoekende partij terecht de plicht heeft alle relevante informatie mee te delen die gekend is op

het ogenblik van het indienen van de eerste asielaanvraag en dat bijna alle stukken toen door de

verzoekende partij gekend waren. Ook wordt er op gewezen dat de verzoekende partij nalaat de
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veroordeling in de moordzaak bij te brengen terwijl zij hiertoe in staat wordt geacht en dat de convocatie

geen concrete informatie over zaak verschaft. De houding van de verzoekende partij, die pas na het

indienen van een tweede asielaanvraag haar vader contacteert om het vonnis op te sturen, is niet

ernstig zodat de bestreden beslissing terecht stelt dat de thans aangebrachte elementen niet vermogen

de ongeloofwaardigheden van de eerste asielaanvraag, te herstellen. Voorts bekritiseert de verzoeken-

de partij de informatie waarop de commissaris-generaal zich steunt maar is deze kritiek een blote

bewering niet door het minste bewijs ondersteund. Door zich te beperken tot blote beweringen weerlegt

zij aldus niet op afdoende wijze de stelling van de verwerende partij in de bestreden beslissing, die zich

baseert op concrete informatie uit het administratief dossier. Het louter feit dat de verzoekende partij het

niet eens is met de motieven van de bestreden beslissing, weerlegt deze beslissing niet.

Waar de verzoekende partij aanvoert dat de documenten die zij bij haar tweede asielaanvraag voegde

wel bewijskrachtig zijn, wijst de Raad er op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing motiveert

dat zij in het geval van een tweede asielaanvraag enkel met de nieuwe gegevens en feiten rekening

dient te houden, dat de verzoekende partij reeds op het moment van de eerste aanvraag op de hoogte

was van de feiten die zij pas bij haar tweede asielaanvraag aanbracht en dat de verzoekende partij bij

haar eerste asielaanvraag op de hoogte werd gesteld van de plicht om alle relevante informatie en

bewijsstukken aan te brengen en van de plicht om de waarheid te vertellen en al het mogelijke te doen

om stavingsstukken bij te brengen, terwijl zij zelf toegeeft bewust informatie verzwegen te hebben.

Voorts wijst de verwerende partij er terecht op dat de convocaties van 3 juli 2012 en 10 augustus 2012

die worden aangebracht bij de tweede asielaanvraag geen enkele informatie verschaffen over de

concrete feiten waarvan de verzoekende partij beschuldigd zou worden. Aldus wijst de Raad er op dat

niet kan worden nagegaan of zij verband houden met de door verzoekende partij voorgehouden

beschuldiging van medeplichtigheid aan moord, reden waarom de verzoekende partij verklaart haar land

te hebben ontvlucht daar zij met geweld zou behandeld zijn door de Macedonische politie en verdere

acties vreest. Bovendien wijst de Raad er op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing

verduidelijkt: “Gevraagd naar andere documenten met meer concrete informatie met betrekking tot uw

zaak, zoals bijvoorbeeld de veroordeling, verklaart u dat dit document nog onderweg zou zijn. Het

ontbreken van een dermate belangrijk officieel document voor uw aanvraag doet dan ook ernstige

vragen rijzen, des te meer aangezien reeds naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag gewezen werd

op het belang van dergelijke documenten. Desondanks zou u pas na uw tweede asielaanvraag uw

vader vragen om het vonnis naar u op te sturen, een veroordeling waarvan u vreemd genoeg zelfs niet

weet wanneer ze precies werd uitgesproken (gehoorverslag CGVS, 5-6).” Deze elementen worden door

de verzoekende partij verduidelijkt noch weerlegd.

Waar zij een vonnis omtrent diefstal met geweld van 26 januari 2012 en een uitnodiging en beslissingen

in verband met het betalen van een schadevergoeding omtrent een auto-ongeval van 9 januari 2012, 24

januari 2012 en 17 april 2012, documenten die dateren van voor de eerste asielaanvraag, aan haar

tweede asielaanvraag toevoegt, stelt de verwerende partij terecht dat deze betrekking hebben op

andere rechtszaken en niet in verband staan met de beschuldiging of eventuele veroordeling voor

moord die de verzoekende partij vreest en ertoe heeft aangezet haar land van herkomst te ontvluchten

en in België asiel aan te vragen.

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift te kennen geeft dat zij uit angst om in beroep een

effectieve gevangenisstraf te krijgen geen beroep heeft ingediend tegen een door haar opgelopen

voorwaardelijke gevangenisstraf, merkt de Raad op dat dit geen afbreuk doet aan hetgeen in de

bestreden beslissing wordt gesteld, namelijk dat slechts internationale bescherming wordt verleend

indien blijkt dat de verzoekende partij geen aanspraak kan maken op nationale bescherming, nu de

verzoekende partij zelf besliste geen gebruik te maken van de mogelijkheid een rechtsmiddel aan te

wenden tegen haar voorwaardelijke veroordeling.

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de

materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.

Verder voert de verzoekende partij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit beginsel legt

de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen

op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De
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verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.

Waar de verzoekende partij de schending van artikel 3 EVRM en van artikel 1 van de Vluchtelingen-

conventie in de hoofding van haar middel aanvoert, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op

dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het louter verwijzen naar een aantal internationaal-

rechtelijke bepalingen of die enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal algemene

beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk

middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, nr. 69.314). Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin

van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt

geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004,

nr. 138.590). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is.

De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van artikel 3

EVRM en van artikel 1 van de Vluchtelingenconventie. Verder stelt zij slechts: “deze beslissing van het

CGVS maakt dan ook een schending uit van artikel 3 EVRM, artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, van

de zorgvuldigheidsplicht iuncto de (formele én materiële) motiveringsplicht(...).” Deze handelwijze

voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden

omschreven waarop de aangevoerde rechtsregels zijn geschonden door de bestreden beslissing. Deze

onderdelen van het middel zijn onontvankelijk.

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.”

Gelet op het voorgaande is het passend huidig beroep eveneens ongegrond te verklaren.

4. Korte debatten

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring,

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee april tweeduizend dertien door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. BEELEN
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