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nr. 45 370 van 24 juni 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, op

29 april 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 maart 2010.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 26 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van BELJULI Orhan en zijn advocaat A. HENDRICKX, die tevens verschijnt

BELJULI Ajten, en van attaché E. DEWIL , die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk

binnengekomen op 14 februari 2010 en hebben zich vluchteling verklaard op 15 februari 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 23

februari 2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 22 maart 2010.

1.3. Op 30 maart 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 30 maart 2010 aangetekend verzonden.

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees en bezit u de Macedonische nationaliteit. U

bent afkomstig uit Kumanovë. In 1995 trad u officieel in het huwelijk met Ajten Beluli (O.V 6.578. 101).

Samen hebben jullie twee kinderen. Bij de geboorte van jullie zoon Ekrem moest hij tien dagen in het

ziekenhuis blijven. Enkele maanden na zijn geboorte stelden jullie vast dat er iets mis was met hem.

Jullie gingen dikwijls naar de dokter, maar die zei telkens dat hij normaal was. Na vijf à zes maanden

zagen jullie dat Ekrem zich niet kon concentreren, geen controle had over zijn ledematen en met één

oog niet recht kon zien. Jullie brachten Ekrem naar een dokter in Skopje, die jullie wist te vertellen dat

Ekrem voor zijn geboorte vruchtwater had gedronken en nu leed aan cerebrale paralyse. Toen Ekrem

één jaar oud was, lieten jullie hem grondig onderzoeken. De dokters stelden vast dat hij nooit zelfstandig

zou kunnen eten en nooit zou kunnen spreken. Bovendien zou hij steeds hulp nodig hebben. Aangezien

u werkte als slager, had u niet genoeg geld om uw zoon voldoende te laten behandelen. Telkens u geld

had, probeerde u hem te voorzien van de nodige behandelingen. U kon uw zoon uit geldgebrek evenwel

niet naar een specialist brengen. De dokters in Macedonië gaven Ekrem volgens u niet steeds de

nodige behandelingen en dit omdat u een etnische Albanees bent. Zo gebeurde het soms dat u, nadat u

gebeld had naar de spoeddienst, zij niet kwamen opdagen en u uw zoon zelf naar de spoeddienst

diende te brengen. De laatste keer dat uw zoon hoge koorts had, bracht u hem naar de spoeddienst. U

legde de dokter uit wat er aan de hand was maar de dokter zei u dat er veel patiënten waren en u uw

beurt diende af te wachten. De dokter zei dat u diende te wachten tot hij klaar was met zijn patiënt en

deed de deur dicht. U wachtte een tijdje, deed opnieuw de deur open en dreigde ermee naar de

directeur te stappen als hij uw zoon niet onderzocht. Daarna kwam een verpleegster die uw zoon

onderzocht. Ze raadde u aan uw zoon naar een kinderziekenhuis te brengen. Daar heeft hij gedurende

zes uur aan een baxter gelegen en injecties gekregen. Aangezien een dokter in Macedonië u vertelde

dat uw zoon in het Westen beter behandeld zou kunnen worden, vertrok u samen met uw echtgenote en

kinderen op 13 februari 2010 met de bus naar België. Op 15 februari 2010 hebt u in België asiel

aangevraagd. U bent in het bezit van de volgende documenten: uw Macedonische identiteitskaart,

uitgereikt op 20 juni 2006, uw Macedonische rijbewijs, uw Macedonische paspoort en de paspoorten

van uw twee kinderen, uitgereikt op respectievelijk 10 februari 2010, 9 februari 2010 en 15 augustus

2007. U legde ter staving van uw asielaanvraag een medisch attest neer aangaande uw zoon Ekrem,

d.d. 26 januari 2001, waarin vermeld wordt dat uw zoon lijdt aan Tetraparesis Spastica. Tevens legde u

eveneen een requisitorium neer waaruit blijkt dat u hier in België met uw zoon een pediater

consulteerde.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u

niet besloten kan worden tot het bestaan van een gegronde 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 de subsidiaire bescherming.

U verklaarde Macedonië te hebben verlaten omdat uw zoon Ekrem voor de geboorte vruchtwater

heeft gedronken en als gevolg daarvan een ernstige handicap heeft, waardoor hij niet zelfstandig

kan functioneren. Deze door u ingeroepen medische problemen, die u staafde met een medisch

attest, houden op zich echter geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag

van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake

subsidiaire bescherming. U dient voor een beoordeling van medische problemen een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op

basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980. Aangaande uw verklaring dat u uw zoon in

Macedonië moeilijk kon laten behandelen omdat de behandelingen er duur zijn en u als slager niet

genoeg geld verdiende (gehoor CGVS p. 3), dient opgemerkt te worden dat de aangehaalde feiten

problemen van socio-economische aard zijn die als dusdanig niet ressorteren onder de criteria van

de Vluchtelingenconventie. Evenmin maakte u aannemelijk dat deze problemen verband houden met

de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Voorts verklaarde u dat uw zoon niet steeds voldoende werd behandeld in Macedonië. U stelde dat

jullie gediscrimineerd werden omdat jullie etnische Albanezen zijn. Gevraagd naar de manier waarop

jullie dan wel gediscrimineerd werden, antwoordde u dat de dokter onvriendelijk was en u aanmaande

te wachten in de wachtzaal tot hij klaar was met een andere patiënt en uw zoon pas na enige tijd door

een verpleegster werd onderzocht. Tevens diende u uw zoon soms zelf naar de spoeddienst te

brengen, terwijl u had gevraagd of de spoeddienst uw zoon wilde ophalen (gehoor CGVS pp. 4-5-6). Het

loutere feit dat u soms diende te wachten in de wachtzaal en u zelf soms uw zoon naar de spoeddienst

moest brengen, is evenwel onvoldoende ernstig om gelijkgesteld te worden met een daadwerkelijke

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

Uit uw verklaring dat u uw beurt moest afwachten in de wachtzaal kan overigens niet in het minst

enige discriminatie worden afgeleid, daar dit een normale gang van zaken is in ziekenhuizen. Bovendien
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blijkt uit uw verklaringen en het door u neergelegde medische attest dat uw zoon wel degelijk

werd onderzocht en de nodige medicatie en behandelingen kreeg voorgeschreven (gehoor CGVS p. 3

ev., medisch attest d.d 26/01/2001). Uw bewering omwille van uw etnische origine te zijn

gediscrimineerd door de artsen in Macedonië, wordt aldus niet gestaafd door de objectieve gegevens

aanwezig in uw administratieve dossier.

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

Uw identiteitskaart, uw rijbewijs, uw paspoort en de paspoorten van uw kinderen bevestigen uw identiteit

en afkomst en die van uw kinderen, maar die staan niet ter discussie.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

De tweede bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanese en bezit u de Macedonische nationaliteit. U

bent afkomstig uit Slupchane. In 1995 trad u officieel in het huwelijk met Orhan Beljuli (O.V 6.578.

101). Samen hebben jullie twee kinderen. Eén van uw kinderen, uw jongste zoon Ekrem, heeft een

ernstige handicap. Na zijn geboorte kon u niet meer gaan werken omdat u steeds voor hem moest

zorgen. Tevens heeft hij regelmatige behandeling en therapie nodig. Jullie beschikten niet over de

financiële middelen om hem de nodige medische behandelingen te kunnen geven. Bovendien kreeg uw

zoon niet steeds de nodige behandelingen omdat jullie etnische Albanezen zijn. Zo werd u, als u

medische hulp vroeg, soms gezegd dat uw zoon toch niet beter zou worden en soms zei men ook dat

men hem geen baxter durfde te geven aangezien hij te mager en niet gezond was. Als u de

hulpdiensten opriep, antwoordde men u af en toe dat u hem maar zelf diende te brengen. Toen een

dokter jullie had gezegd dat uw zoon in het Westen beter behandeld zou kunnen worden, besloten jullie

naar België te vertrekken. Op 13 februari 2010 verlieten u, uw echtgenoot en jullie twee minderjarige

zonen Macedonië en jullie weken naar België uit. Op 15 februari 2010 heeft u hier asiel aangevraagd. U

bent in het bezit van volgende documenten: uw Macedonische identiteitskaart, uitgereikt op 8 oktober

1996, uw rijbewijs en uw Macedonische paspoort, uitgereikt op 7 maart 2009.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u

niet besloten kan worden tot het bestaan van een gegronde 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 de subsidiaire bescherming.

U verklaarde Macedonië te hebben verlaten omdat uw zoon Ekrem een ernstige handicap

heeft, waardoor hij niet zelfstandig kan functioneren. Deze door u ingeroepen medische problemen

houden op zich echter geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire

bescherming. U dient voor een beoordeling van medische problemen een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op

basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980. Aangaande uw verklaring dat u uw zoon in

Macedonië moeilijk kon laten behandelen omdat jullie hiervoor niet genoeg financiële middelen hadden

(gehoor CGVS p. 3), dient opgemerkt te worden dat dit een probleem van socio-economische aard is

dat als dusdanig niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie. Evenmin maakte u

aannemelijk dat dit probleem verband houden met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Voorts verklaarde u dat uw zoon niet steeds voldoende werd behandeld in Macedonië. U stelde dat

jullie gediscrimineerd werden omdat jullie etnische Albanezen zijn. Op de vraag of u een concreet

voorbeeld kon geven van de manier waarop u medische hulp werd geweigerd omwille van uw origine,

antwoordde u dat u geen voorbeeld kon geven maar dat het wel dikwijls is gebeurd (gehoor CGVS p. 4).

U kon evenmin zeggen wie u die hulp had geweigerd (gehoor CGVS p. 4). U verklaarde louter dat uw

zoon af en toe een baxter werd geweigerd met de vermelding dat het niet nodig was of omdat de artsen

hem te mager en te ongezond vonden om hem op dat ogenblik een baxter te geven. Uw verklaring dat

dit was omdat jullie Albanezen waren, zijn echter louter veronderstellingen en loze beweringen die niet

door objectieve elementen in uw administratieve dossier worden ondersteund, temeer daar u

aanvankelijk meerdere keren hebt verklaard dat uw zoon wel degelijk geholpen werd als jullie over de

financiële middelen beschikten (gehoor CGVS p. 2).
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De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Uw identiteitskaart, uw rijbewijs en uw paspoort bevestigen uw identiteit en afkomst maar die staan niet

ter discussie.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, voeren verzoekers

aan dat zij gediscrimineerd worden omwille van hun etnie. Verzoekers betogen dat zij etnisch Albanees

zijn en hun zoon om die reden niet de medische zorgen kan krijgen die noodzakelijk zijn om hem een

waardiger leven te bezorgen.

2.2. Bijkens de bestreden beslissingen wordt de asielaanvraag van verzoekers verworpen omdat de

door hen ingeroepen medische problemen op zich geen verband houden met de criteria bepaald in

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld

in artikel 48/4 inzake de subsidiaire bescherming, zoals wordt toegelicht in beide bestreden

beslissingen.

2.3. De Raad stelt vast dat uit de gehoorverslagen van verzoekers blijkt dat zij naar België kwamen voor

medische hulp voor hun zoon, geboren 6 augustus 1998, en dat de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht in de bestreden beslissingen overweegt dat deze ingeroepen

medische problemen op zich geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake

subsidiaire bescherming.

Waar verzoekers in het verzoekschrift voorhouden dat zij gediscrimineerd worden omwille van hun etnie

en het probleem schuilt in het feit dat, eens zij bij de dokter mochten, deze laatste hen nauwelijks hulp

verschafte, hun zoon nauwelijks werd onderzocht en dit keer op keer zo was wijst de Raad erop dat

deze beweringen niet overeenkomen met de tijdens het gehoor afgelegde verklaringen waaruit veeleer

blijkt dat het gebrek aan financiële middelen om hun zoontje een betere behandeling te geven de reden

is van hun vertrek uit Macedonië. Zo leest de Raad in het gehoorverslag van verzoekster op de vraag

“Als jullie geld hadden, werd hij dan goed behandeld? Ja maar natuurlijk, hij moet regelmatig op controle

of therapie, hij moet regelmatig behandeld worden, we hadden de mogelijkheid en de middelen niet, we

moesten hem altijd naar privé ziekenhuizen brengen” en “Nog redenen – naast financiële voor de

behandeling – dat u naar België bent gekomen? Neen, we wilden dat hij hier een betere behandeling

met betere apparatuur kan krijgen, dat hij zelf kan stappen. Dat is wat we willen. (…)”. Verzoeker stelde

daaromtrent: “(…) Ik heb al in mijn 1ste interview gezegd, ik heb asiel aangevraagd omdat mijn zoon ziek

is (…) Heeft die aandoening ook een medische naam? Cerebrale paralyse. Werd uw zoontje daarvoor

behandeld? Heel weinig. Hoe komt dat? Omwille van verschillende redenen. Ten eerste, wij als

Albanezen in Macedonië worden gediscrimineerd, we worden niet zo ernstig genomen als

Macedonische burgers. Ten tweede, om hem goed te laten behandelen heb je veel geld nodig. Ik, met

mijn loon als slager, we konden met moeite rondkomen om te eten, laat staan om hem naar de dokter te

brengen voor onderzoeken.”

De Commissaris-generaal overweegt terecht dat deze financiële problemen van socio-economische

aard zijn die als dusdanig niet ressorteren onder de criteria van de Vluchtelingenconventie en

verzoekers evenmin aannemelijk maken dat deze problemen verband houden met de bepalingen inzake

subsidiaire bescherming.

Dat de dokter onvriendelijk was en verzoekers aanmaande te wachten in de wachtzaal tot hij klaar was

met een andere patiënt en hun zoon pas na enige tijd door een verpleegster werd onderzocht, zij tevens

hun zoon soms zelf naar de spoeddienst moesten brengen, terwijl verzoeker had gevraagd of de

spoeddienst zijn zoon wilde ophalen (gehoor CGVS verzoeker pp. 4-5-6), kan bezwaarlijk worden

aangenomen als voldoende ernstig om te spreken van vervolging in de zin van het Verdrag van

Genève. De Raad dient tevens vast te stellen dat de door verzoekers opgegeven grieven ten aanzien

van hun land van herkomst evenmin een aanduiding zijn dat zij een reëel risico op ernstige schade

lopen in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit klemt des temeer nu uit de verklaringen

van verzoekster blijkt dat ze geen concreet voorbeeld kon geven van de manier waarop haar medische



RvV X - Pagina 5

hulp werd geweigerd omwille van haar origine en zij evenmin kon aangeven wie die hulp had geweigerd.

Daarenboven stelt de Raad tot slot vast dat het zoontje van verzoekers onderzocht werd door Prof. Dr.

N. S. op 26 januari 2001 en dat deze dokter een therapie en medicatie heeft voorgeschreven.

2.4. De Raad besluit derhalve dat verzoekers niet aantonen dat medische verzorging voor hun zoontje

werd geweigerd, laat staan dat medische verzorging werd geweigerd omdat zij van Albanese origine

zijn.

2.5. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoekers niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kunnen worden erkend en dat zij niet in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


