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nr. 135 704 van 19 december 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

22 november 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 6 november 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 16 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat P. LYDAKIS en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bent u een Roma-zigeuner afkomstig uit Skopje. U bezit de

Macedonische nationaliteit. Veertig jaar geleden werd u enkele keren door de toenmalige

Joegoslavische politie geslagen omdat uw muziek te hard stond. Dertig jaar geleden werd u tweemaal

aangehouden en kort opgesloten naar aanleiding van een vechtpartij waarin u betrokken was. In de

periode 1980-1981 werkte u als arbeider bij de Macedonische krant, “Nova Macedonia”. In 1983

verkocht uw vader jullie woning in Skopje en verhuisden jullie naar Zagreb (Kroatië). U bleef er wonen

en werken tot het uitbreken van de oorlog in 1991. In datzelfde jaar vertrok u met uw echtgenote naar

Duitsland. U diende er een asielaanvraag in en woonde er tot 2004 met de verblijfstitel “Duldung”.
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Tijdens uw verblijf in Duitsland werd u aangesproken door Albanezen van het UCK. Men stelde u

voor een financiële bijdrage te leveren om arme Albanezen te helpen. U wist niet wat het UCK was,

maar gaf hen twee keer geld. Nadat u verhuisde naar een andere stad had u geen contacten meer met

het UCK. In 2004 werd u naar Macedonië uitgezet. Uw echtgenote bleef in Duitsland. U verbleef in

Macedonië bij één van uw zussen in Kriva Palanka (noordoost Macedonië). Omdat u de Kroatische

nationaliteit wilde verkrijgen reisde u driemaandelijks naar Zagreb, waar u bij uw neven verbleef. Uw

echtgenote, die ook naar Zagreb kwam, vroeg eveneens de Kroatische nationaliteit. Terwijl zij haar

Kroatisch staatsburgerschap kreeg werd het uwe geweigerd. U ging hiertegen in beroep, maar weet

niet wat de uitslag ervan was. U acht het zelfs mogelijk dat u intussen ook de Kroatische nationaliteit

verwierf. U baseert zich daarvoor op de verklaringen van enkele familieleden die u zeiden dat de

politie was langsgekomen om te kijken of u nog steeds in Kroatië verbleef. In augustus-september 2007

stond u op een open plaats in het centrum van Skopje. U werd opgemerkt door een groepje mensen.

Ze kwamen naar u toe en stelden u vragen over uw identiteit. Ze meldden u dat indien u problemen zou

kennen u bij hen terecht kon. U zei dat u geen problemen had en dat u niet van plan was ze om hulp te

vragen. U werd gezegd dat u uw beslissing zou betreuren. Twee dagen later werd u, onderweg naar

een restaurant in het centrum van Skopje, aangesproken door twee onbekende mannen. Ze namen u

mee naar een zijstraat, waar u, zonder enige uitleg wie ze waren, een koffer met papieren/folders werd

getoond. Men eiste van u dat u deze zou ronddelen in de plaatsen waar Roma woonden. U weigerde in

te gaan op hun voorstel. Weerom zeiden ze u dat u uw beslissing zou betreuren. Nadat u vertrok werd

u twee straten verder van achteren aangevallen. U viel, werd geschopt en verloor uw bewustzijn. U

weet niet wie de daders waren, maar veronderstelt dat het deze onbekenden konden zijn. Nadat u

bijkwam nam u een taxi naar Kriva Palanka. Hoewel u meende dat uw ribben waren gebroken en u

enkele tanden was verloren, zocht u geen professionele medische verzorging. Uw zus verzorgde u aan

uw verwondingen. Evenmin meldde u uit angst voor de onbekenden het hele voorval aan de politie. U

vertrok naar Kroatië. Wanneer u naar Macedonië kwam meed u de plaatsen waar u de onbekenden

had ontmoet. U kende voorts geen problemen. Wel voelde u zich als Roma niet gerespecteerd. Omdat

Roma in Macedonië worden mishandeld wilde u niet meer in Macedonië blijven. U bleef op en neer

tussen Kroatië en Macedonië reizen. Vanaf 2010 wisselde u uw oud paspoort om voor een nieuw en

reisde naar Duitsland. Na een maand keerde u terug naar Macedonië. Omwille van uw leeftijd wilde u

zich settelen bij uw dochter, V.(…). Om haar te zoeken reisde u in de winter van 2010

vanuit Macedonië naar Frankrijk. Omdat u uw dochter er niet vond reisde u na een week door naar

Italië. Omdat uw dochter ook niet in Italië was keerde u terug naar Macedonië. In 2012 vertrok u vanuit

Macedonië naar Duitsland. Na een week in Duitsland te hebben verbleven vernam u dat uw dochter,

V.(…), in België woonde. U trok bij haar in. Op 13 oktober 2014 werd u in het kader van een

huiszoeking bij intrafamiliaal geweld aangehouden door de politie. U werd overgebracht naar het

Centrum voor Illegalen te Merksplas. Omdat u bij uw dochter in België wil blijven, u in Macedonië geen

familie heeft en bang bent problemen te krijgen zoals in 2007, besloot u op 16 oktober 2014 een

asielaanvraag in te dienen. Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: een

slecht leesbare kopie van een Macedonisch rijbewijs en uw Macedonisch paspoort

(dd.16/10/2007, geldig tot dd.15/10/2017).

B. Motivering

Na onderzoek van uw verklaringen en de stukken aanwezig in uw administratief dossier dient

vastgesteld te worden dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden. 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

48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire 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 algemeen 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. Bij KB van 24 april 2014 werd Macedonië vastgesteld als veilig

land van herkomst.
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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.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde incidenten met de voormalige

Joegoslavische politie –veertig jaar geleden zou u enkele keren zijn geslagen door agenten omdat uw

muziek te luid stond en dertig jaar geleden zou u twee maal zijn opgesloten voor korte periodes naar

aanleiding van vechtpartijen waarin u betrokken raakte (gehoor CGVS, p.10 en CGVS, p.16)- te ver in

het verleden zijn gesitueerd om heden alsnog te kunnen getuigen van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

U verklaarde expliciet dat u sinds uw terugkeer uit Duitsland in 2004 geen problemen kende met de

Macedonische autoriteiten (gehoor CGVS, p.11).

U stelde bij uw aankomst in België in 2012 geen intentie te hebben gehad een asielaanvraag in te

dienen. U legde uit dat u Macedonië in 2012 besloot te verlaten om uw dochter, V.(…), te zoeken ten

einde bij haar in te trekken. U besloot uiteindelijk op 16 oktober 2014 - omdat u geen andere

mogelijkheid zag om bij uw dochter te kunnen blijven- te zijn overgegaan tot een asielaanvraag na te

zijn opgesloten in het Centrum voor Illegalen in Merksplas (gehoor CGVS, p.10,11,17,18). Ook stelde u

niet naar Macedonië terug te willen keren omdat u er niets bezit en geen familie meer heeft (gehoor

CGVS, p.17,20). Deze door u aangehaalde motieven zijn echter problemen van familiale, persoonlijke

en socio-economische aard welke als dusdanig niet onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie ressorteren, noch onder de bepalingen voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming vallen.

Aangaande uw verklaringen met betrekking tot de problemen die zich in 2007 voordeden –u werd

bedreigd en geslagen door onbekenden- en uw vrees in de toekomst het slachtoffer te kunnen worden

van gelijkaardige incidenten dient vooreerst te worden gewezen op enkele merkwaardigheden en

inconsistenties aangaande het door u aangehaalde incident in 2007, die uw geloofwaardigheid in dit

verband enigszins ondermijnen. U stelde hierover ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken

dat u na uw terugkeer uit Duitsland naar Macedonië in 2004 praktisch onmiddellijk na uw aankomst

problemen kreeg met Albanese partijen, die wilden dat u voor hen zou werken en reclame maken.

Omdat u hen een samenwerking weigerde zou u door Albanezen zijn bedreigd en mishandeld. Als

gevolg van de bedreigingen en het feit dat men u zocht zou u zich bij verschillende familieleden hebben

schuilgehouden (zie CGVS-lijst dd.22/10/2014, vraag 5). Op uw gehoor tegenover het

Commissariaatgeneraal stelde u in 2007, drie jaar na uw terugkeer naar Macedonië, in de

Macedonische taal aangesproken te zijn geweest door onbekenden. U veronderstelde dat het

Macedoniërs waren (gehoor CGVS, p.13). Twee dagen later zou u opnieuw door onbekenden zijn

aangesproken. U weet niet van welke afkomst ze waren. Ze eisten van u dat u papieren zou

ronddelen in de plaatsen waar Roma woonden. U verklaarde enkel te veronderstellen dat het Albanese

politieke partijen waren die u lastigvielen, hoewel men u nooit expliciet meldde wie men was en waar de

inhoud van de folders om ging. Evenmin stelde u te weten wie u had mishandeld (gehoor CGVS,

p.14,15). Gelet op deze vage verklaringen werd u gevraagd om concreet toe te lichten met wie u

problemen kende. U stelde hierop het niet te weten en kon evenmin uitleggen waarom u –die sinds

1983 niet meer permanent in Macedonië woonde- door onbekenden werd geviseerd (gehoor CGVS,

p.15).

Wat er ook van zij, u heeft niet aannemelijk gemaakt dat u voor dergelijke gemeenrechtelijke

(strafrechtelijke) feiten geen of onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele terugkeer naar

Macedonië zou kunnen doen – op de hulp en/of bescherming van de Macedonische autoriteiten. U hebt

evenmin aannemelijk gemaakt dat er zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in

geval van een terugkeer naar Macedonië voor u een reëel risico zou bestaan op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. U gaf aan nooit een klacht te

hebben ingediend bij de politie. U legde uit dit te hebben nagelate omdat u bang was van de

onbekenden (gehoor CGVS, p.16). Het komt echter aan de politie toe om bescherming te bieden aan

de burgers. Indien u de autoriteiten niet inlicht van bepaalde feiten, kunnen zij hier vanzelfsprekend niet

tegen optreden. Uw stelling dat de politie problemen van Roma niet serieus zou nemen en dat u

daarom geen klacht indiende is overigens louter hypothetisch. Gevraagd waarom u meende dat de

politie een dergelijke houding zou aannemen verklaarde u dat de politie de klacht wel zou noteren maar

er verder niets mee zouden aanvangen. U gaf echter toe dat u een dergelijk voorval niet persoonlijk

meemaakte (gehoor CGVS, p.18).

Uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt dat er in Macedonië geen

systematische op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen gepleegd door de

Macedonische autoriteiten plaatsvinden. De Macedonische autoriteiten en de Macedonische politie

garanderen voor alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen voor de

detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging. Indien men meent onrechtmatig
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behandeld te zijn/worden door de Macedonische politie en meent dat rechten geschonden zijn/worden,

bestaan in Macedonië meerdere mechanismen - die ook toegankelijk zijn voor Roma - om politioneel

wangedrag aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Macedonische overheid onderneemt

immers stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te voorkomen. Uit de informatie van

het Commissariaatgeneraal blijkt dat er weliswaar binnen de Macedonische politie nog steeds een

aantal hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Macedonische politie steeds beter functioneert

en steeds beter haar taken uitvoert. Hierdoor benadert ze meer en meer de maatstaven van de

Europese Commissie. Zo zijn er de laatste jaren vooreerst serieuze verbeteringen merkbaar

betreffende de etnische samenstelling van de politiemacht. Daarnaast wordt de controle over de politie

in het algemeen en de speciale eenheden in het bijzonder effectiever, doordat er meer gebruik gemaakt

wordt van interne audits om te waarborgen dat professionele standaarden gerespecteerd worden. In dit

verband werd in 2003 een interne controleafdeling, opgericht met als ondermeer het onderzoek van

politiecorruptie en inbreuken op de mensenrechten in het politiekorps.Dat de politie beter functioneert,

is voorts het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2007, die ondermeer een betere

bescherming van getuigen en slachtoffers garandeert. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan

worden dat de in Macedonië opererende autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen aan

alle Macedonische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en

maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december

1980.

Met betrekking tot uw verklaringen u niet naar Macedonië wil terugkeren omdat Roma in Macedonië niet

graag worden gezien, er steeds mishandeld worden en u zelf meer respect wil, werd u gevraagd om uw

persoonlijke problemen op een concrete manier op te sommen. U stelde hierover dat u niets kon

melden behalve wat reeds aanhaalde met betrekking tot het incident van 2007 (gehoor CGVS,

p.14,17). In dit verband dient volledigheidshalve gewezen te worden op de actuele situatie van de

Roma in Macedonië. Roma in Macedonië hebben inderdaad vaak te kampen hebben met problemen

en achterstelling op het vlak van ondermeer onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting, wat

zich ondermeer uit in slechte levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is evenwel het gevolg

van een samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de

loutere etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de

algemene economische malaise in Macedonië, culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van

school worden gehaald,… spelen evenzeer een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt dat de Macedonische overheid zich niet inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van

minderheden, waaronder Roma, en dat haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet

op discriminatie of vervolging. Algemeen genomen is in Macedonië het kader voor de bescherming van

de rechten van minderheden aanwezig en worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd.

De Macedonische overheid beperkt zich niet tot het louter tot stand brengen van de nodige (anti-

discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens concrete plannen ter verbetering van de moeilijke

sociaal-economische positie en discriminatie inzake gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,....

van de Roma.

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

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 immers alle omstandigheden in overweging dienen 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 Macedonië hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte om als vervolging

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

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

worden. Bovendien kan geenszins zonder meer afgeleid worden dat de Macedonische 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.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, is als bijlage aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort

en kopie van uw rijbewijs bevestigen uw identiteit en nationaliteit. Deze staan niet ter discussie.
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C. Conclusie

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

nemen.”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van “de voorschriften van een adequate

motivering van de administratieve handelingen gesteld door de administratieve autoriteiten en dit, zoals

voorzien in de artikels 1, 2 en 3 en volgende van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele

motivering van administratieve handelingen, maar eveneens de artikels 46/3, 57/6/1 en 62 van de wet

van 15.12.80 en het artikel 1 van de Conventie van Genève over de vluchtelingen”.

2.2 Artikel 57/6/1, eerste lid van de vreemdelingenwet 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

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,

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. (…)”.

Bij koninklijk besluit 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, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst van 24 april 2014,

werd Macedonië aangewezen als veilig land van herkomst.

Uit de lezing van artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet en het verslag aan de koning van het KB van

24 april 2014 volgt dat een individueel en effectief onderzoek van de asielaanvraag noodzakelijk blijft

maar dat het vermoeden geldt dat er in hoofde van de onderdaan van een veilig land in beginsel geen

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aanwezig is. De asielzoeker afkomstig van deze

veilige landen wordt aldus steeds in de gelegenheid gesteld om substantiële redenen aan te geven

waaruit blijkt dat in zijn specifieke omstandigheden, zijn land van herkomst niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Het loutere feit dat een asielzoeker

afkomstig is uit een veilig land van herkomst zal dus in geen geval automatisch tot gevolg hebben dat

diens asielaanvraag niet in overweging wordt genomen. Slechts indien, na individueel onderzoek, blijkt

dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn land

van herkomst daadwerkelijk vervolgd wordt of een reëel risico op ernstige schade loopt, zal zijn

asielaanvraag niet in overweging worden genomen.

2.3. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk vervolgd wordt of

een reëel risico op ernstige schade loopt.
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Verzoeker beperkt zich tot een algemene kritiek op de bestreden beslissing. Verzoeker meent immers

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet eenvoudigweg kan

besluiten dat hij niet kan genieten van een bescherming door de Belgische autoriteiten in het kader van

het statuut van politiek vluchteling door het eenvoudige feit dat hij uit een veilig land komt.

De bestreden beslissing stelt echter als volgt: “Na onderzoek van uw verklaringen en de stukken

aanwezig in uw administratief dossier dient vastgesteld te worden dat uw asielaanvraag niet in

overweging genomen kan worden. 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 48/3 of tot het bekomen van de

subsidiaire 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 algemeen 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. Bij KB van 24 april 2014 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.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde incidenten met de voormalige

Joegoslavische politie –veertig jaar geleden zou u enkele keren zijn geslagen door agenten omdat uw

muziek te luid stond en dertig jaar geleden zou u twee maal zijn opgesloten voor korte periodes naar

aanleiding van vechtpartijen waarin u betrokken raakte (gehoor CGVS, p.10 en CGVS, p.16)- te ver in

het verleden zijn gesitueerd om heden alsnog te kunnen getuigen van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

U verklaarde expliciet dat u sinds uw terugkeer uit Duitsland in 2004 geen problemen kende met de

Macedonische autoriteiten (gehoor CGVS, p.11).

U stelde bij uw aankomst in België in 2012 geen intentie te hebben gehad een asielaanvraag in te

dienen. U legde uit dat u Macedonië in 2012 besloot te verlaten om uw dochter, V.(…), te zoeken ten

einde bij haar in te trekken. U besloot uiteindelijk op 16 oktober 2014 - omdat u geen andere

mogelijkheid zag om bij uw dochter te kunnen blijven- te zijn overgegaan tot een asielaanvraag na te

zijn opgesloten in het Centrum voor Illegalen in Merksplas (gehoor CGVS, p.10,11,17,18). Ook stelde u

niet naar Macedonië terug te willen keren omdat u er niets bezit en geen familie meer heeft (gehoor

CGVS, p.17,20). Deze door u aangehaalde motieven zijn echter problemen van familiale, persoonlijke

en socio-economische aard welke als dusdanig niet onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie ressorteren, noch onder de bepalingen voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming vallen.

Aangaande uw verklaringen met betrekking tot de problemen die zich in 2007 voordeden –u werd

bedreigd en geslagen door onbekenden- en uw vrees in de toekomst het slachtoffer te kunnen worden

van gelijkaardige incidenten dient vooreerst te worden gewezen op enkele merkwaardigheden en

inconsistenties aangaande het door u aangehaalde incident in 2007, die uw geloofwaardigheid in dit

verband enigszins ondermijnen. U stelde hierover ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken

dat u na uw terugkeer uit Duitsland naar Macedonië in 2004 praktisch onmiddellijk na uw aankomst

problemen kreeg met Albanese partijen, die wilden dat u voor hen zou werken en reclame maken.

Omdat u hen een samenwerking weigerde zou u door Albanezen zijn bedreigd en mishandeld. Als

gevolg van de bedreigingen en het feit dat men u zocht zou u zich bij verschillende familieleden hebben

schuilgehouden (zie CGVS-lijst dd.22/10/2014, vraag 5). Op uw gehoor tegenover het
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Commissariaatgeneraal stelde u in 2007, drie jaar na uw terugkeer naar Macedonië, in de

Macedonische taal aangesproken te zijn geweest door onbekenden. U veronderstelde dat het

Macedoniërs waren (gehoor CGVS, p.13). Twee dagen later zou u opnieuw door onbekenden zijn

aangesproken. U weet niet van welke afkomst ze waren. Ze eisten van u dat u papieren zou

ronddelen in de plaatsen waar Roma woonden. U verklaarde enkel te veronderstellen dat het Albanese

politieke partijen waren die u lastigvielen, hoewel men u nooit expliciet meldde wie men was en waar de

inhoud van de folders om ging. Evenmin stelde u te weten wie u had mishandeld (gehoor CGVS,

p.14,15). Gelet op deze vage verklaringen werd u gevraagd om concreet toe te lichten met wie u

problemen kende. U stelde hierop het niet te weten en kon evenmin uitleggen waarom u –die sinds

1983 niet meer permanent in Macedonië woonde- door onbekenden werd geviseerd (gehoor CGVS,

p.15).

Wat er ook van zij, u heeft niet aannemelijk gemaakt dat u voor dergelijke gemeenrechtelijke

(strafrechtelijke) feiten geen of onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele terugkeer naar

Macedonië zou kunnen doen – op de hulp en/of bescherming van de Macedonische autoriteiten. U hebt

evenmin aannemelijk gemaakt dat er zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in

geval van een terugkeer naar Macedonië voor u een reëel risico zou bestaan op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. U gaf aan nooit een klacht te

hebben ingediend bij de politie. U legde uit dit te hebben nagelate omdat u bang was van de

onbekenden (gehoor CGVS, p.16). Het komt echter aan de politie toe om bescherming te bieden aan

de burgers. Indien u de autoriteiten niet inlicht van bepaalde feiten, kunnen zij hier vanzelfsprekend niet

tegen optreden. Uw stelling dat de politie problemen van Roma niet serieus zou nemen en dat u

daarom geen klacht indiende is overigens louter hypothetisch. Gevraagd waarom u meende dat de

politie een dergelijke houding zou aannemen verklaarde u dat de politie de klacht wel zou noteren maar

er verder niets mee zouden aanvangen. U gaf echter toe dat u een dergelijk voorval niet persoonlijk

meemaakte (gehoor CGVS, p.18).

Uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt dat er in Macedonië geen

systematische op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen gepleegd door de

Macedonische autoriteiten plaatsvinden. De Macedonische autoriteiten en de Macedonische politie

garanderen voor alle etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen voor de

detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging. Indien men meent onrechtmatig

behandeld te zijn/worden door de Macedonische politie en meent dat rechten geschonden zijn/worden,

bestaan in Macedonië meerdere mechanismen - die ook toegankelijk zijn voor Roma - om politioneel

wangedrag aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Macedonische overheid onderneemt

immers stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te voorkomen. Uit de informatie van

het Commissariaatgeneraal blijkt dat er weliswaar binnen de Macedonische politie nog steeds een

aantal hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Macedonische politie steeds beter functioneert

en steeds beter haar taken uitvoert. Hierdoor benadert ze meer en meer de maatstaven van de

Europese Commissie. Zo zijn er de laatste jaren vooreerst serieuze verbeteringen merkbaar

betreffende de etnische samenstelling van de politiemacht. Daarnaast wordt de controle over de politie

in het algemeen en de speciale eenheden in het bijzonder effectiever, doordat er meer gebruik gemaakt

wordt van interne audits om te waarborgen dat professionele standaarden gerespecteerd worden. In dit

verband werd in 2003 een interne controleafdeling, opgericht met als ondermeer het onderzoek van

politiecorruptie en inbreuken op de mensenrechten in het politiekorps.Dat de politie beter functioneert,

is voorts het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2007, die ondermeer een betere

bescherming van getuigen en slachtoffers garandeert. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan

worden dat de in Macedonië opererende autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen aan

alle Macedonische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming bieden en

maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december

1980.

Met betrekking tot uw verklaringen u niet naar Macedonië wil terugkeren omdat Roma in Macedonië niet

graag worden gezien, er steeds mishandeld worden en u zelf meer respect wil, werd u gevraagd om uw

persoonlijke problemen op een concrete manier op te sommen. U stelde hierover dat u niets kon

melden behalve wat reeds aanhaalde met betrekking tot het incident van 2007 (gehoor CGVS,

p.14,17). In dit verband dient volledigheidshalve gewezen te worden op de actuele situatie van de

Roma in Macedonië. Roma in Macedonië hebben inderdaad vaak te kampen hebben met problemen

en achterstelling op het vlak van ondermeer onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting, wat

zich ondermeer uit in slechte levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is evenwel het gevolg

van een samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de
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loutere etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de

algemene economische malaise in Macedonië, culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van

school worden gehaald,… spelen evenzeer een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt dat de Macedonische overheid zich niet inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van

minderheden, waaronder Roma, en dat haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet

op discriminatie of vervolging. Algemeen genomen is in Macedonië het kader voor de bescherming van

de rechten van minderheden aanwezig en worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd.

De Macedonische overheid beperkt zich niet tot het louter tot stand brengen van de nodige (anti-

discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens concrete plannen ter verbetering van de moeilijke

sociaal-economische positie en discriminatie inzake gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,....

van de Roma.

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

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 immers alle omstandigheden in overweging dienen 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 Macedonië hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte om als vervolging

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

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

worden. Bovendien kan geenszins zonder meer afgeleid worden dat de Macedonische 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.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, is als bijlage aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort

en kopie van uw rijbewijs bevestigen uw identiteit en nationaliteit. Deze staan niet ter discussie.”.

Met de algemene kritiek dat hij niet kan genieten van een bescherming door de Belgische autoriteiten in

het kader van het statuut van politiek vluchteling door het eenvoudige feit dat hij uit een veilig land komt,

weerlegt verzoeker de concrete motieven niet. Uit een individueel onderzoek is duidelijk gebleken dat

verzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij in zijn land van

herkomst daadwerkelijk vervolgd wordt of een reëel risico op ernstige schade loopt.

De door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gedane vaststellingen zijn

pertinent en deugdelijk, vinden steun in het administratief dossier en worden door de Raad

overgenomen.

Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, maakt verzoeker hoe dan ook niet

aannemelijk dat hij in geval van problemen bij een eventuele terugkeer naar Macedonië geen of

onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp en/of bescherming van de autoriteiten.

Met toepassing van artikel 48/5, § 1 van de vreemdelingenwet kan vervolging in de zin van artikel 48/3

of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-

overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat noch de staat, noch partijen of organisaties die de

staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, inclusief internationale organisaties,

bescherming kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade. Artikel 48/5, § 2 van de

vreemdelingenwet bepaalt dat bescherming in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 in het algemeen

wordt geboden wanneer de actoren, omschreven in het eerste lid, redelijke maatregelen tot voorkoming

van vervolging of het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door de instelling van een

doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen

die vervolging of ernstige schade vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke

bescherming heeft. De bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft

echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten
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hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een

resultaatsverbintenis in.

Indien er geloof zou kunnen worden gehecht aan verzoekers verklaringen, kan worden opgemerkt dat

hij geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat hij voor de door hem aangehaalde problemen onvoldoende

beroep kon doen op – 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.

Met de algemene beweringen dat verzoeker niet kan akkoord gaan met de informatie aanwezig in het

administratief dossier waaruit blijkt dat Roma in Macedonië niet worden vervolgd door de Macedonische

autoriteiten en desbetreffend verwijst naar het voorval bij zijn terugkeer naar Macedonië in 2007 waarbij

hij verduidelijkt dat hij bedreigd werd door maffiagroepen en niet kan genieten van bescherming door de

autoriteiten omdat hij tot de Roma bevolking behoort, doet hij geen afbreuk aan de correcte en concrete

vaststellingen in de bestreden beslissing met betrekking tot het door hem gemelde incident in 2007 en

aan de informatie aanwezig in het administratief dossier. Overigens brengt verzoeker geen elementen

bij die aantonen dat de informatie aanwezig in het administratief dossier niet correct zou zijn.

Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoeker duidelijk heeft verklaard dat hij het voorval in 2007 niet

meldde aan de politie (stuk 3, gehoorverslag, p. 16 ). Hieruit blijkt dan ook geenszins dat de autoriteiten

niet bij machte of onwillig zijn om hem bescherming te bieden. De argumentatie dat hij bang was van

onbekenden en dat de politie de klacht wel zou noteren, maar er niets mee aanvangen, is geenszins

afdoende om zijn nalaten te verantwoorden, aangezien een klacht bij de politie net dient om problemen

te voorkomen of op te lossen. Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van een bepaald

probleem/misdrijf, dan kunnen ze hier vanzelfsprekend ook niet tegen optreden. Bovendien dient

opgemerkt dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker

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

verwacht dat hij of zij eerst alle realistische mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in

eigen land.

Waar de bestreden beslissing melding maakt van het gegeven dat hij gelet op de informatie in het

administratief dossier kan genieten van de bescherming vanwege de Macedonische overheden verwijst

verzoeker naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad onderstreept dat de

door verzoeker aangehaalde rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, individuele

gevallen betreft en geen precedentwaarde heeft die bindend is.

Bovendien moet de motivering als een geheel gelezen worden en niet als samenstelling van

componenten die elk op zich een beslissing kunnen schragen. Het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

hebben doen besluiten tot de weigering van inoverwegingname van verzoekers asielaanvraag.

2.4. Gelet op het voorgaande besluit de Raad dat niet duidelijk blijkt dat, wat verzoeker betreft, een

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

van vluchtelingen, 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 dezelfde wet.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon dan ook correct steunen op artikel

57/6/1 van de vreemdelingenwet om verzoekers asielaanvraag niet in overweging te nemen.
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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 negentien december tweeduizend veertien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


