
RvV X - Pagina 1

nr. 140 121 van 3 maart 2015

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

1 december 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 13 november 2014.

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 8 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. JEENINGA loco advocaat R.

JESPERS en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn. Haar ouders dienden op 14 september

2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. Op

3 maart 2011 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard en deze beslissing werd op 14 maart 2011

aan verzoekende partijen betekend.

1.2. Op 20 januari 2011 dienden verzoeksters ouders een asielaanvraag in voor hen en hun

minderjarige kinderen waaronder verzoekster, die werd afgewezen door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen op 26 augustus 2011. Tegen deze beslissingen stelden verzoeksters

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arresten nr. 71 739 en 71 740 van 12

december 2011 werd het beroep verworpen nu verzoeksters ouders niet zijn verschenen ter

terechtzitting.
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1.3. Op 16 mei 2013 werd een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker aan verzoeksters

familie betekend (bijlage 13quinquies).

1.4. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding heeft de aanvraag van verzoeksters ouders op grond van artikel 9bis van de

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard op 26 november 2013. Tegen voormelde beslissing werd

beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er werd tevens beslist op 26 november

2013 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan verzoeksters ouders en hun kinderen.

Tegen voormelde beslissingen werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Er werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke

Integratie en Armoedebestrijding een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) betekend aan

verzoekster op 18 december 2013.

1.5. Op 27 oktober 2014 dienden verzoeksters ouders een tweede asielaanvraag in en verzoekster die

inmiddels meerderjarig werd diende een eerste asielaanvraag in.

1.6. Op 13 november 2014 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag.

Dit is de bestreden beslissing:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese, afkomstig van Skopje (Macedonië) en bent u in

het bezit van het Macedonisch staatsburgerschap. In januari 2011 reisde u als minderjarige met uw

gezin legaal van Macedonië naar België, waar uw ouders I. en H. Z. (O.V. 6.694.515) asiel aanvroegen.

In het kader van hun eerste asielaanvraag brachten uw ouders aan dat uw vader in Macedonië

onterecht veroordeeld werd voor de productie en smokkel van drugs. Uw vader werd er ingeluisd door

iemand van de Macedonische autoriteiten, V. T.. Op 29 augustus 2011 weigerde het Commissariaat-

generaal uw ouders in het kader van hun eerste asielaanvraag de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus. Door het Commissariaatgeneraal werd geoordeeld dat uw ouders geenszins

aannemelijk wisten te maken dat het om een onterechte veroordeling zou gaan. Evenmin kon de

aanhouding en veroordeling van uw vader zonder meer beschouwd worden als vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin, noch als een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming. Op 12 december 2011 verwierp de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen de door uw ouders ingestelde beroepen. U en uw gezin verbleven

verder in België en op 27 oktober 2014 dienden jullie een asielaanvraag in, voor u uw eerste in eigen

naam als meerderjarige, voor uw ouders hun tweede asielaanvraag. In het kader van uw actuele

asielaanvraag beroept u zich vooreerst op dezelfde motieven als uw ouders in hun actuele (tweede)

asielaanvraag, met name de problemen van uw vader die reeds in hun eerste asielaanvraag werden

aangebracht. Daarnaast brengt u aan dat u verder in België wil verblijven om hier terug naar school te

kunnen gaan. Bij een terugkeer naar Macedonië zou het voor u niet makkelijk zijn daar terug naar

school te gaan omdat u eerst opnieuw het Macedonisch zou moeten leren. Persoonlijk heeft u geen

concrete vrees ingeval van een terugkeer naar Macedonië. U bent in het bezit van uw paspoort,

uitgereikt op 24 september 2010 te Skopje (5 jaar geldig).

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen, van de elementen in uw administratief dossier alsook van de concrete en

actuele situatie in uw land van herkomst dient besloten te worden dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen.

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
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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. 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. U heeft dit evenwel niet

gedaan.

Immers, zo verklaarde u zich vooreerst in het kader van uw asielaanvraag tevens te beroepen op de

asielmotieven die uw ouders inriepen tijdens hun asielaanvragen, in het bijzonder de situatie van uw

vader in Macedonië (DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag 3). Persoonlijk weet u niets over de problemen die

uw vader voor jullie komst naar België in Macedonië gekend heeft (CGVS, p. 5-6). Ter zake dient

opgemerkt te worden dat in de eerste asielaanvraag van uw ouders het Commissariaat-generaal heeft

besloten tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

omdat uw ouders geenszins aannemelijk wisten te maken dat de veroordeling van uw vader effectief

een onterechte veroordeling was. Evenmin kon de aanhouding en veroordeling van uw vader zonder

meer beschouwd worden als vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin, noch als een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De tweede,

actuele asielaanvraag van uw ouders werd niet in overweging genomen door het Commissariaat-

generaal omdat zij geen elementen aanbrachten die een ander licht konden doen werpen op de in de

eerste asielaanvraag gemaakte beoordeling van het Commissariaat-generaal. In de tweede

asielaanvraag van uw ouders waren er geen elementen aanwezig die de kans aanzienlijk groter

maakten dat zij voor een erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980 in

aanmerking kwamen. Ook u bracht in het kader van uw actuele asielaanvraag geen dergelijke

elementen aan. Hieraan dient nog toegevoegd te worden dat u uitdrukkelijk verklaarde persoonlijk in

Macedonië nooit enig probleem gekend te hebben met andere burgers, noch met uw autoriteiten en dat

u geen persoonlijke vrees heeft ingeval van een terugkeer naar uw herkomstland (CGVS, p. 5-6).

Wat voorts uw persoonlijke motieven betreft – u wenst in België om hier (verder) te kunnen te kunnen

studeren, wat in Macedonië niet zou lukken omdat u daar eerst opnieuw de taal zou moeten leren –

moet vooreerst opgemerkt worden dat het niet goed machtig zijn van de taal (Macedonisch), wat u zou

beperken terug naar school te kunnen gaan in Macedonië, onvoldoende ernstig is om gelijkgesteld te

kunnen worden met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zijn of met het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Wat betreft het feit dat u verder in België wilt

verblijven en hier een verblijfstitel wilt verkrijgen opdat u hier opnieuw/verder naar school zou kunnen

gaan, moet opgemerkt worden dat een dergelijk motief geen uitstaans heeft met een asielaanvraag. In

het kader van een asielaanvraag wordt immers nagegaan of er in hoofde van de asielzoeker sprake is

van de aanwezigheid van een gegronde vrees in de zin van Vluchtelingenconventie of van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming en dit

ten aanzien van het land waarvan de asielzoeker het staatsburgerschap bezit, in casu Macedonië. Zoals

reeds gesteld, verklaarde u geen persoonlijke vrees te hebben ten aanzien van Macedonië. Indien u een

aanvraag tot machtiging tot verblijf in België op basis van laatst voornoemd motief wil instellen, moet u

zich beroepen op de daartoe geëigende procedures (CGVS, p. 5-6).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich in deze beslissing beroept, is in bijlage aan

uw administratief dossier toegevoegd.

Uw paspoort bevat louter persoonsgegevens die hier niet ter discussie staan en is dan ook geenszins

van die aard een ander licht te kunnen werpen op bovenstaande conclusie.
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In het kader van de tweede asielaanvraag van uw ouders werd besloten tot weigering van

inoverwegingname van hun asielaanvraag.

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. Een eerste middel is afgeleid uit de schending “van artikel 57/6/2, eerste lid, artikel 48/3 en artikel

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Schending van de motiveringsverplichting zoals

bedoeld in artikel 57/6? 57/6/2 eerste lid EN 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Schending

van artikel 1.A en artikel 33 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen. Schending van het recht van verdediging”.

Een tweede middel is afgeleid uit de schending “van artikel 1.A en 33 van het Internationaal verdrag van

28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schending

van artikel 48/3, 48/4, 57/6/2 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Schending artikel 3 EVRM.

Schending artikel 19.2 Handvest grondrechten EU”.

2.2. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor bescherming in de zin van artikel 48/3 of artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3. Verzoekster stelt dat haar asielaanvraag steunt op dezelfde motieven als deze van haar ouders.

2.4. Huidig beroep werd ingesteld tegen een beslissing van weigering tot inoverwegingname van een

asielaanvraag, genomen op 13 november 2014 in toepassing van artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet en niet in toepassing van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet zoals het

verzoekschrift stelt.

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 subsidiair

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.

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



RvV X - Pagina 5

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.”

2.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, het geschil wordt in zijn

geheel bij de Raad aanhangig gemaakt.

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt de asielaanvraag van verzoekster niet in overweging

genomen omdat zij, afkomstig uit Macedonië dat als een veilig land van herkomst wordt aangemerkt bij

KB van 24 april 2014. Verzoekster toont immers niet aan dat er wat haar betreft een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat, gezien verzoekster zich

steunt op de problemen van haar ouders waarvan de derde asielaanvraag op 13 november 2014 in

toepassing van 57/6/2 van de Vreemdelingenwet werd afgesloten met een beslissing van weigering van

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Het beroep tegen de beslissingen van haar

ouders werd bij de Raad op dezelfde zitting behandeld en het beroep werd verworpen bij arrest nr. 140

120 van 3 maart 2015.

2.7. Met name werd gesteld “Waar verzoekers betogen dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen het ‘nieuw karakter’ van de door hen aangebrachte stukken onvoldoende

heeft onderzocht, kunnen zij niet worden gevolgd. Immers zoals hoger blijkt en ook de bestreden

beslissingen terecht herhaalt, kan niet worden besloten dat verzoekers asielmotieven, zelfs indien hun

asielrelaas waarachtig zou zijn, in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of subsidiaire

beschermingsstatus. Immers om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat

hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende

de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren

tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Voor zover enig geloof dient te worden

gehecht aan verzoekers hun relaas, wijst de Raad erop dat de beschuldiging naar aanleiding van

drugssmokkel van gemeenrechtelijke aard is en buiten het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie valt. Uit niets blijkt bovendien dat verzoeker omwille van één van de in de

Vluchtelingenconventie opgenomen redenen geen eerlijk proces zou krijgen noch dat hij omwille van

één van deze redenen een disproportionele bestraffing riskeert. Wel integendeel, werd door de CGVS

gesteld dat verzoekers veroordeling minimaal was en hij had kunnen in beroep gaan. Ten slotte dient

nog te worden toegevoegd dat de motieven die steunen op de integratie in België en het

schoolgebeuren van de kinderen niet relevant zijn in onderhavige procedure. Waar verzoeksters

medische situatie wordt aangehaald, stelt het verzoekschrift terecht dat deze werd beoordeeld in de

geëigende procedure en bovendien verklaren verzoekers dat tegen “de beslissing tot weigering van de

medische regularisatie werd een procedure ingeleid bij de RVV” zodat ook dit gegeven in huidige beroep

niet nuttig is aangevoerd.”

2.7.1. Aangezien verzoekster zich geheel steunt op de asielmotieven van haar ouders dringt ook jegens haar

een beslissing op tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Er worden

immers geen elementen aangevoerd in dit opzicht.

2.8. Waar verzoekster nog haar schoolwensen aanvoert doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat

verzoekster afkomstig is uit Macedonië, dat als een veilig land van herkomst wordt aangemerkt. Immers

het is aan verzoekster om aan te tonen dat ze er wat haar betreft een gegronde vrees voor vervolging of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. Dit is niet het geval. Uit wat voorafgaat blijkt

niet dat verzoekster in geval van een terugkeer naar haar land een gegronde vrees voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade moet ondergaan. Ze heeft overigens ook nooit beweert om redenen

die haar eigen zijn, vervolging te vrezen.

2.8. De overige in het verzoekschrift aangevoerde argumenten en theorieën kunnen de Raad niet tot

een ander besluit leiden.
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Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend vijftien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


