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nr. 47 212 van 12 augustus 2010
in de zaak RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: X - X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, X en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, op 2 juni
2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 4 mei 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 beschikkingen van 2 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juli 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat H. VERVENNE
verschijnt voor de verzoekende partijen, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Verzoekende partijen hebben tegen de bestreden beslissingen drie verzoekschriften ingediend. In het

belang van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de drie beroepen wegens verknochtheid

samen te voegen.

2. Over de gegevens van de zaak

2.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 21 februari 2010 het Rijk binnen en dienden op 22
februari 2010 een asielaanvraag in. Op 4 mei 2010 werden de beslissingen tot weigering van de
hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het
onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

2.2. De bestreden beslissing voor eerste verzoeker mijnheer X luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanees afkomstig uit Kumanovë en bezit u

het Macedonische staatsburgerschap. In 1988 of 1989 huwde u met Ibadete Mamuti (O.V.

6.582.752). Samen hebben jullie een minderjarige zoon, Driton, een minderjarige dochter, Arjeta, en

één meerderjarige dochter, Valbone (O.V. 6.582.762). U bent lid van de Democratische Unie voor
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Integratie (BDI). Een tweetal jaar geleden was u als veiligheidsagent werkzaam in het ziekenhuis. Op

een gegeven ogenblik wou een bebaarde man het ziekenhuis binnenrijden zonder toegangskaart, maar

u hield hem tegen. De man schold u uit. Eind 2009 kwam u deze man toevallig tegen in een restaurant.

Hij behoorde tot een groep van vier personen met lange baarden die vaak naar de moskee gaan bidden.

De man vroeg u waarom u niet naar de moskee gaat. U antwoordde dat hij daar geen zaken mee had.

Jullie wisselden wat woorden en er ontstond een conflict. U beledigde hem omdat hij een baard droeg.

De andere drie bebaarde personen kwamen tussen en begonnen u te slaan omwille van uw opmerking

over de baard. Daarna vertrokken ze. U bloedde en uw tand was gebroken. Daarna slaagden deze

personen erin uw telefoonnummer te bemachtigen. Ze begonnen u telefonisch te bedreigen. Nadat u

zes à zeven keer telefonisch bedreigd werd, besloot u de telefoon niet meer op te nemen en het land te

verlaten. U stuurde uw echtgenote en kinderen naar België. Aangezien u toen het geld niet had, diende

u een week later, op 21 februari 2010, te vertrekken. U kwam in België aan op 21 februari 2010 en

vroeg hier de volgende dag asiel aan.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw paspoort,

uitgereikt op 27 mei 2008, het paspoort van uw zoon Driton, uitgereikt op 15 augustus 2008, het

paspoort van uw dochter Arjeta, uitgereikt op 16 augustus 2009 en uw arbeidscontracten.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaarde dat u uw land heeft verlaten omdat u problemen had met vier bebaarde mannen, met wie

u een discussie over uw religieuze activiteiten had. Nadat u hen omwille van hun baarddracht

had beledigd, hebben zij u geslagen. Daarna werd u ook telefonisch door hen bedreigd (gehoor CGVS

pp. 4-5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u voor uw

problemen met de deze bebaarde mannen geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp

van en/of bescherming door de in Macedonië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten en dat er aldus

in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, of dat er zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval

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

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan

redelijkerwijze worden verwacht dat hij zich in eerste instantie tot zijn eigen autoriteiten wendt voor

bescherming alvorens een beroep te doen op internationale bescherming. Internationale bescherming

kan immers pas verleend worden wanneer alle redelijke middelen tot het verkrijgen van bescherming in

het land van herkomst zijn uitgeput. U heeft evenwel nooit geprobeerd klacht in te dienen bij de politie. U

deed dit niet omdat, volgens uw verklaringen, de politie niet geïnteresseerd is omdat jullie Albanezen

zijn en omdat u denkt dat alle agenten Macedoniërs zijn (gehoor CGVS p. 4). Dit is echter een louter

vermoeden dat niet door objectieve gegevens ondersteund wordt. Integendeel, uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in bijlage aan het administratieve

dossier werd toegevoegd, blijkt vooreerst dat het aantal etnische Albanezen in de Macedonische politie

in 2009 16% bedroeg. Voorts blijkt uit voornoemde informatie dat de Macedonische autoriteiten

extremistische islamitische groeperingen nauwlettend in het oog houden en er eveneens daadwerkelijk

tegen optreden. Derhalve kunnen uw beweringen dat de Macedonische politie louter uit agenten van

Macedonische origine bestaat en zij toch niet optreedt in dergelijke gevallen uit desinteresse (gehoor

CGVS p. 4), geenszins worden weerhouden. Tevens stelde u dat er veel corruptie is bij de politie. U

haalde een voorbeeld van corruptie aan maar stelde wel dat de politie van Skopje een grootscheepse

actie had ondernomen om een einde te maken aan de corruptie van deze agenten (gehoor CGVS p. 5).

Wanneer u dan nogmaals gevraagd werd of u ooit een poging had gedaan om klacht in te dienen,

repliceerde u dat u er niet aan gedacht heeft, gezien de periode tussen het gevecht, de bedreigingen en

uw vertrek naar België zeer kort was (gehoor CGVS p. 5). Uw verklaringen voor het niet inroepen van

de bescherming door uw eigen autoriteiten zijn aldus niet afdoende. Het is immers precies de bedoeling

van het indienen van een klacht om bescherming te krijgen tegen uw belagers en eventuele

verdere problemen die zij zouden kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de

hoogte worden gesteld van de feiten, kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden. U heeft

evenwel nooit een poging ondernomen om nationale bescherming te verkrijgen, noch geïnformeerd

waar en bij wie u eventueel klacht kon indienen.

Verder blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat er weliswaar binnen de

Macedonische politie nog steeds een aantal hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de

Macedonische politie anno 2010 steeds beter functioneert en steeds beter haar taken uitvoert. Hierdoor
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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 de “Sector voor Interne

Controle en Professionele Normen” of SVKPS, een interne controleafdeling, opgericht. Het mandaat van

de SVKPS omvat ondermeer het onderzoek van politiecorruptie en inbreuken op de mensenrechten in

het politiekorps. Ten gevolge van de oprichting van SVKPS worden meer en meer politieagenten die

schuldig worden bevonden disciplinair gestraft. Dat de politie anno 2010 beter functioneert, is voorts het

gevolg van de implementatie van de politiewet van 2007, die ondermeer een betere bescherming van

getuigen en slachtoffers garandeert. Bij de uitvoering van deze wetgeving wordt de Macedonische

overheid bijgestaan door de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Spillover

Monitor Mission to Skopje”. Onder impuls van de OSCE wordt een verhoogde aandacht besteed aan

de trainingen van de politieofficieren, met opmerkelijke resultaten als gevolg, en aan de

zogenaamde community policing. De bedoeling is het vertrouwen van de burgers in het Macedonisch

politioneel systeem te verhogen. Met het oog hierop werden “Citizen Advisory Groups” (CAG) opgericht.

In dergelijke fora worden burgers, politie en gemeentestructuren samengebracht met de bedoeling

zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Het resultaat van deze meetings heeft er niet alleen

voor gezorgd dat er een betere communicatie en samenwerking is tussen de burgers en de politie, maar

heeft tevens een groter vertrouwen van de burger in de politie bewerkstelligd.

Tevens blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat, voor het geval dat de

Macedonische politie haar werk in particuliere gevallen toch niet naar behoren zou uitvoeren, er

verschillende stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door de politie aan te

klagen. Uit de reeds geciteerde informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat elke persoon die

meent dat zijn rechten of vrijheden geschonden zijn het recht heeft om bij de regionale of lokale politie-

eenheden een klacht tegen de politie neer te leggen. De politie is verplicht om de klacht te onderzoeken

en om binnen een periode van 30 dagen na de klacht de aanklager een gemotiveerd antwoord te geven

over de genomen maatregelen. Daarnaast kan er een strafrechtelijke klacht bij het Openbaar Ministerie,

een onafhankelijk overheidsorgaan, tegen machtsmisbruik door de politie ingediend worden. Voorts kan

men terecht bij de Ombudsman. Het overgrote deel van zijn aanbevelingen worden door de

Macedonische overheid uitgevoerd. Ten slotte kan men ook terecht bij een aantal NGO’s die personen

bijstand verlenen als ze een klacht willen indienen tegen machtsmisbruik door de politie. In 2004 werd

met steun van de “OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje” en het “Foundation Open Society Institute

– Macedonia” (FOSIM) het ‘Human Rights Support Project’ (HRSP) opgestart. Het doel ervan is om

gratis wettelijke bijstand te verlenen aan vermeende slachtoffers van een slecht functionerende politie

en om hulp te bieden om klacht neer te leggen via de verschillende bestaande administratieve en

wettelijke mechanismen. Sinds november 2006 beschikt het HRSP ook over een gratis telefoonnummer

waar burgers machtsmisbruik door de politie kunnen melden. Uit de beschikbare informatie blijkt tevens

dat het bestaan van deze organen ervoor zorgt dat er in Macedonië een substantiële vermindering van

politioneel wangedrag merkbaar is. Er wordt steeds vaker een disciplinaire actie tegen politieofficieren

ondernomen en de capaciteiten om mishandelingen te onderzoeken worden steeds meer ontwikkeld.

Hoewel het niet ontkend kan worden dat er in Macedonië nog steeds corruptie op verschillende niveaus

is, blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal ten slotte dat er dankzij de “State Commission

for Prevention of Corruption” vooruitgang gemaakt wordt bij de implementering van een

anticorruptiepolitiek. Er werd ook een actieplan in verband met belangenconflicten aanvaard. Ik meen

dan ook dat in Macedonië anno 2010 voor wat betreft corruptie en machtsmisbruik door de politie

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.

De informatie waarop ik deze beslissing baseer, werd in het administratieve dossier gevoegd.

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat uit niets blijkt dat u zich niet elders in Macedonië zou

kunnen vestigen om eventuele problemen met deze vier mannen te vermijden of te ontlopen. U

verklaarde dat u nergens naartoe kon aangezien u uw werk en woning in Kumanovë had en u sowieso

nergens kan gaan wanneer u het geld niet heeft (CGVS p. 4). De aangehaalde elementen zijn echter

problemen van socio-economische aard die op zich geen verband houden met de criteria voorzien in

de Vluchtelingenconventie of met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Tot slot dient nog opgemerkt dat ik inzake de asielaanvragen van uw echtgenote, Ibadete Mamuti, en

uw dochter, Valbone Mamuti (O.V. 6.582.762), eveneens heb besloten tot een weigering van

de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw paspoort

en uw arbeidscontracten bevestigen uw identiteit, uw nationaliteit en uw werk, die evenwel niet

betwist worden. De paspoorten van uw twee minderjarige kinderen bevestigen hun identiteit en

nationaliteit, waaraan evenmin getwijfeld wordt.

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.”

Inzake tweede verzoekster, mevrouw X, werd een volgbeslissing genomen waarbij de bestreden

beslissing van haar echtgenoot X integraal werd overgenomen en werd toegevoegd dat de stukken die

ze neerlegt haar identiteit, nationaliteit en professionele activiteiten staven.

Inzake derde verzoekster, mevrouw X, werd eveneens een volgbeslissing genomen waarbij de

bestreden beslissing van haar vader X integraal werd overgenomen. Verzoekster voert ook eigen

motieven aan “In januari 2010, toen u samen met uw vrienden op weg was naar de universiteit, kwam

een persoon naar u toe en zei dat u niet gelovig was en de religie niet respecteerde. Er werden ook

opmerkingen gemaakt over uw klederdracht. Enige tijd later kwam een andere persoon naar u toe die

eveneens soortgelijke opmerkingen maakte” . Hierover stelt de bestreden beslissing: “Voorts haalde u

nog aan dat u tweemaal op de universiteit door onbekenden werd aangesproken op uw klederdracht en

het feit dat u niet bijzonder religieus zou zijn. De door u aangehaalde elementen zijn evenwel

onvoldoende ernstig om gelijkgesteld te worden met een 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. Bovendien verklaarde u zelf geen persoonlijke vrees te koesteren

ingeval van terugkeer naar Macedonië (gehoor CGVS p. 4).

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat in hoofde van u evenmin kan worden besloten 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 voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Uw identiteitskaart, uw paspoort en uw puntenboekje bevestigen uw identiteit, uw nationaliteit en uw

studies, die evenwel niet betwist worden.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3.2. In een eerste en enige middel stellen verzoekende partijen “Dit middel is gesteund op het feit dat

tegenpartij een manifeste beoordelingsfout begaan heeft en op een schending van de motiveringsplicht

in artikel 62 van de wet van 15 december 1980, van de algemene zorgvuldigheidsplicht, van het

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur (en, gezien de manifeste beoordelingsfouten, de schending

van artikel 1a alinea 2 van de Conventie van Genève en van de artikelen 48 en 48/2 van de wet van 15

december 1980)”.

3.2.1. Verzoekers tonen niet aan hoe de bestreden beslissingen artikel 48/2 van de wet van 15

december 1980 zouden schenden nu werd nagegaan of verzoekers voldoen aan de in artikel 48/3 of

artikel 48/4 bedoelde voorwaarden. Dit onderdeel mist grondslag.

3.2.2. Artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit de verzoekschriften blijkt
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ontegensprekelijk dat verzoekende partijen kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat zij een

beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen inroepen. Aangezien verzoekers

de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwisten, voeren ze de

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3.2.3. De stelling van verzoekende partijen dat waar bestreden beslissingen vermelden “dit dossier

betreft een situatie waarvoor artikel 52, §2 van de vreemdelingenwet voorschrijft dat bij voorrang en

binnen een korte termijn een beslissing wordt genomen”, het niet bewezen is dat de Minister of zijn

gemachtigde verzocht heeft om de aanvraag bij voorrang te behandelen, berust op een onvolledige

lezing van het administratieve dossier. Immers in het administratieve dossier van de ouders (stuk 6)

bevindt zich de brief van de bevoegde staatssecretaris Wathelet waarin gewezen werd op de hoge

instroom van Macedonische en Servische asielaanvragen die conform artikel 52/2, §2

Vreemdelingenwet bij voorrang en binnen een korte termijn dienen te worden behandeld. Verzoekers

hebben het recht om, zoals bepaald in artikel 39/61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ter griffie

inzage te nemen van het dossier gedurende de in de beschikking tot vaststelling van de rechtsdag

bepaalde termijn en konden aldus kennis genomen hebben van de achterliggende reden voor de

versnelde behandeling van hun asielaanvraag. Verwerende partij wijst ter terechtzitting op deze brief

van staatssecretaris Wathelet. Tot slot ziet de Raad niet in hoe in casu de versnelde behandeling een

negatieve invloed kan hebben op de correcte afhandeling van de asielaanvraag van verzoekers. De

aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal op zijn

beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. (RvS 2

februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor

het nemen van de bestreden beslissingen gesteund op alle gegevens van de administratieve dossiers,

op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekers en op alle

dienstige stukken. Uit de administratieve dossiers blijkt verder dat verzoekers werden gehoord en tijdens

het interview de mogelijkheid kregen hun asielmotieven uiteen te zetten, hun argumenten kracht bij te

zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken konden neerleggen en zich konden laten bijstaan door een

advocaat of door een andere persoon van hun keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers

kregen bovendien de kans om in hun vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te

geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet worden

weerhouden.

4. Nopens de status van vluchteling

4.1. Verzoekers stellen Macedonië te hebben verlaten omwille van de mishandeling van verzoeker door

bebaarde radicale moslims en de daaropvolgende dreigtelefoons. Verzoekers leggen echter geen enkel

objectief element voor ter staving van hun asielmotieven. Het volstaat immers niet te verwijzen naar een

algemeen internetartikel aangaande de “radicale islam” in Macedonië om aan te tonen dat verzoekers in

hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in

concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS

18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). Bovendien blijft eerste verzoeker

vaag over de mannen die hem aangevallen en bedreigd hebben tenzij dat de vier mannen lange

baarden hadden en vaak in de moskee gingen bidden. Dergelijke stereotiepe omschrijvingen kunnen

bezwaarlijk overtuigen. De ernst van eerste verzoekers vrees voor vervolging wordt echter onderuit

gehaald doordat hij geen nationale bescherming probeerde in te roepen. Verzoeker had minstens de

steun van NGO’s kunnen inroepen. Hij verklaarde zijn gebrek aan initiatief door te wijzen op de corruptie

binnen de politiediensten en hun negatieve houding ten aanzien van etnische Albanezen, doch dit

ontslaat verzoeker niet van zijn verplichtingen. Uit de objectieve informatie die door de commissaris-

generaal aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt daarbij dat niettegenstaande de

corruptie, de etnische samenstelling van de Macedonische politiediensten verbeterd is nu het aantal

etnisch Albanese politieagenten in stijgende lijn gaat en dat de Macedonische politie steeds beter

functioneert. Bovendien zijn er de voorbije jaren verscheidene initiatieven opgestart waardoor

machtsmisbruik door de politie bij verschillende instanties, waaronder NGO’s, kan worden aangekaart.

Hoe dan ook zelfs van een perfecte politiedienst kan bezwaarlijk verwacht worden concreet op te treden

tegen uiterst vage en incoherente beweringen over onbekende bebaarde mannen.
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4.2. Verzoekende partijen wijzen er echter op dat “de politiediensten in Macedonië mogen dan al beter

functioneren dan voordien, toch is het vereiste rechtstaatniveau nog niet bereikt” en verwijt het

Commissariaat-generaal “zij grondt haar bevindingen echter hoofdzakelijk op theoretische bronnen en

toont onvoldoende aan dat de praktijk deze theorie reeds heeft toegepast. Bovendien is niet aangetoond

dat in de streek van verzoeker de politie op de aangehaalde Multi-etnische manier werd samengesteld

zodat het zeer goed mogelijk is dat verzoeker niet redelijkerwijze gehouden kan zijn zich te wenden tot

de politie om aldaar bescherming in te roepen aangezien het reed op voorhand geweten is dan zijn

klacht niet serieus zal worden behandeld”. Eerste verzoeker verwijt de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zich te steunen op theoretische bevindingen maar licht niet toe welke

“rechtstaatniveau nog niet bereikt” is noch hoe daarin wordt tekort geschoten. Daarbij dient erop

gewezen te worden dat de bewijslast in asielzaken in beginsel berust bij de verzoekers en zij hun

beweringen dienen te staven met objectieve elementen. Hoe dan ook kunnen verzoekers bezwaarlijk

stellen dat ze geen bescherming kunnen krijgen wanneer ze op geen enkel moment enig initiatief

hebben genomen om in Macedonië nationale bescherming te zoeken. Verzoekers gaan eveneens

voorbij aan de objectieve informatie waaruit blijkt dat er een ombudsman en NGO’s aanwezig zijn in

Macedonië waar verzoekers met eventuele klachten over de politie terecht kunnen. Verzoekers komen

niet verder dan loutere ongestaafde beweringen.

4.3. Wat de problemen betreft van derde verzoekster aan de universiteit, stelt haar bestreden beslissing

“De door u aangehaalde elementen zijn evenwel onvoldoende ernstig om gelijkgesteld te worden met

een 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. Bovendien verklaarde u zelf geen

persoonlijke vrees te koesteren ingeval van terugkeer naar Macedonië (gehoor CGVS, p.4)”. In haar

verzoekschrift wordt bovenstaande bevinding niet betwist, noch weerlegd en ze blijft derhalve staande.

Overigens kan het aangesproken worden door vreemde mannen naar aanleiding van het dragen van

korte rokjes bezwaarlijk de nood aan internationale bescherming ondersteunen.

4.4. Verzoekers leggen hun identiteitsdocumenten voor. Voor het overige leggen ze verscheidene

onvertaalde documenten voor, met name drie arbeidscontracten van eerste verzoeker, documenten

aangaande de bruidswinkel van tweede verzoekster en het puntenboekje van derde verzoekster. Deze

documenten ondersteunen de asielmotieven niet. De Raad ziet niet in hoe de hypothese “indien de

vrees en het risico op vervolging niet van zeer ernstige aard zouden zijn, zou verzoeker zijn land nooit

hebben verlaten” de waarachtigheid van het asielrelaas kan ondersteunen.

4.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

5. Nopens de subsidiaire bescherming

5.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5.2. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

verwijdering van vreemdelingen. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Verzoekers hebben hun vrees voor

vervolging geenszins geobjectiveerd en hebben bovendien geen initiatief ondernomen om nationale

bescherming in te roepen alvorens Macedonië te verlaten. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de

andere elementen van de dossiers blijkt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij

artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De zaken RvV 55 374 / IV, RvV 55 377/ IV en RvV 55 364 / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf augustus tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


