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nr. 48 282 van 20 september 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, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, en X, die verklaart

van Servische nationaliteit te zijn, op 30 juni 2010 hebben ingediend tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 1 juni 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 22 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 augustus 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat E. VERSCHOREN en van

attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 2 februari 2010 het Rijk binnen en dienden op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 1 juni 2010 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing voor mijnheer Sami Aliti (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

de Macedonische nationaliteit. In 1981 en in 1988 werd u in Macedonië geslagen door onbekenden.

In 2002 werd u op straat geslagen door onbekenden om politieke redenen. U diende hiertegen geen

klacht in omdat u meent geen rechten te hebben in Macedonië. U verliet uiteindelijk Macedonië om

deze redenen en u week naar Preshevë, Zuid-Servië, vanwaar uw echtgenote afkomstig is, uit. In 2002

werd u in Preshevë geslagen door de Servische gendarmerie omdat u een Albanees bent. U werd

verzorgd voor uw verwondingen door een privé-arts in Ferizaj, Kosovo. U pendelde de voorbije zes jaar

tussen Kumanovë en Preshevë. U werkte in Servië af en toe in een garage om wat geld te verdienen. U



RvV X - Pagina 2 van 8

had er evenwel niet altijd een arbeidsvergunning en verbleef er vaker illegaal dan legaal. U verklaart dat

er in Macedonië een probleem was van werkgelegenheid en dat uw echtgenote, die de Servische

nationaliteit heeft, problemen had om aan de Macedonische nationaliteit en bijhorende documenten te

geraken. U vroeg één tot twee maanden voor uw komst naar België een laatste maal de Macedonische

nationaliteit voor uw echtgenote aan. Deze werd uw echtgenote evenwel geweigerd. U meent dat

de nationaliteitsaanvraag van uw echtgenote voortdurend wordt geweigerd omdat de regering in

Macedonië vaak verandert en men een partijkaart moet hebben om iets te bekomen. Omdat u noch in

Macedonië, noch in Servië over voldoende inkomen beschikt om uw gezin te onderhouden, hebt u

Servië verlaten op 2 februari 2010 in het gezelschap van uw echtgenote en vier minderjarige kinderen

en jullie zouden op illegale wijze via Kroatië naar België zijn uitgeweken. U zou hier op 2 februari 2010

zijn aangekomen en u hebt nog diezelfde dag asiel aangevraagd. Op 25 februari 2010 vervoegde uw

zus, Nizijen Aliti (O.V. 6.585.607), die steeds bij u heeft ingewoond, u in België. U kan niet naar

Macedonië terugkeren omdat u en uw echtgenote er geen werk hebben en omwille van de etnische

verdeeldheid tussen mensen. Evenmin kan u naar Servië, het land van herkomst van uw echtgenote,

terugkeren omdat u er niet over enig inkomen beschikt. U bent in het bezit van een Macedonische

identiteitskaart, uitgereikt op 23 april 1997, uw Macedonische huwelijksakte, uitgereikt te Kumanovo

(Kumanovë) op 9 september 2003 en de Servische geboorteaktes van uw kinderen, uitgereikt in februari

2008 en januari 2009.

B. Motivering

Ik stel vast dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald op basis waarvan kan

besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in

de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

U stelde dat u in 1981, in 1988 en in 2002 in Macedonië werd geslagen door verschillende

personen, een laatste keer om politieke redenen (gehoorverslag Commissariaat-generaal p. 4).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de incidenten die u aanhaalde, met name het gebeurtenissen

uit 1981 en 1988, te lang in het verleden zijn gesitueerd om anno 2010 alsnog aanleiding te kunnen

geven tot een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade. Bovendien zijn uw verklaringen over de gebeurtenis in 2002 erg

vaag. U haalde enkel aan door onbekenden volkomen onverwacht op straat te zijn aangevallen (CGVS

p. 5). U kon het politieke aspect in deze zaak evenwel niet in het minst duiden. U stelde immers zelf

geen politieke activiteiten te hebben en evenmin een lid van enige politieke partij te zijn (CGVS p. 6). U

diende bovendien geen klacht in tegen uw aanvallers omdat u meende geen rechten te hebben (CGVS

p. 5). Er dient echter te worden opgemerkt dat deze bewering anno 2010 niet langer overeenstemt met

de objectieve situatie in uw land van herkomst. Uit informatie waarover het commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier, blijkt dat ten

gevolge van een grote politiehervorming de Macedonische politie anno 2009 steeds beter functioneert

en steeds beter haar taken uitvoert, waardoor ze meer en meer de maatstaven van de Europese

Commissie benadert. Zo werden er ondermeer maatregelen genomen om tot een betere bescherming

van getuigen en slachtoffers te komen. Daarnaast werd er, onder impuls van de ‘OSCE (Organization

for Security and Co-operation in Europe) Spillover Monitor Mission to Skopje’, een verhoogde aandacht

besteed aan de trainingen van de politieofficieren, met opmerkelijke resultaten als gevolg. Bovendien

werd er veel aandacht besteed aan de zogenaamde community policing. Bedoeling is het vertrouwen

van de burgers in het Macedonische politionele 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.

Hieraan kan nog toegevoegd worden dat, voor het geval dat de Macedonische politie haar werk

in particuliere gevallen toch niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen tegen de

politie ondernomen kunnen worden. 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

strafrechterlijke klacht bij het Openbaar Ministerie, een onafhankelijk overheidsorgaan, ingediend
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worden tegen machtsmisbruik door de politie. Voorts kan men terecht bij de Ombudsman, die in Skopje

kantoor houdt.

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. Ik meen dan ook dat er anno

2010 in Macedonië redelijke maatregelen getroffen worden overeenkomstig artikel 48/5 van

de Vreemdelingenwet 15 december 1980 om tot een goed functionerende politie te komen en bijgevolg

om vervolging of het lijden van ernstige schade te voorkomen.

Over het feit dat u heden niet naar Macedonië kan terugkeren omdat u er niet over werk beschikt

(CGVS pp. 4, 6), dient vastgesteld te worden dat het aangehaalde asielmotief geen verband houdt met

de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in de internationale bescherming

van personen die een gegronde vrees voor vervolging hebben omwille van ras, nationaliteit, religie,

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Evenmin zijn er zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat u bij een eventuele terugkeer naar Macedonië een reëel risico zou lopen op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Het

aangehaalde element is immers een probleem van louter socio-economische aard.

Voorts haalde u aan dat uw echtgenote, die de Servische nationaliteit bezit, de

Macedonische nationaliteit niet kon verkrijgen. U vroeg deze één tot twee maanden voor uw vertrek

naar België bij de gemeente in Kumanovë aan, maar kreeg hierop geen antwoord (CGVS p. 4). Op de

vraag waarom u zo lang wachtte om de nationaliteit voor uw echtgenote aan te vragen, antwoordde u

dat u ze eerder ook niet kreeg omdat de regering er vaak verandert en men een partijkaart moet hebben

om alles te krijgen (CGVS p. 4). Deze bewering is echter in strijd met de gegevens waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en die aan uw administratieve dossier werden toegevoegd. Uit deze

informatie blijkt dat een buitenlandse partner na een huwelijk van drie jaar met een persoon van de

Macedonische nationaliteit en na een wettelijk verblijf van een jaar in Macedonië genaturaliseerd kan

worden. In dit geval zijn de beheersing van de Macedonische taal evenals de afstand respectievelijk het

verlies van het staatsburgerschap van het land van herkomst vereist. Door een overeenkomstige

vermelding op de naturalisatieaanvraag worden ook automatisch de kinderen van de buitenlandse

partner in het Macedonische burgerrecht opgenomen. Uit niets blijkt dan ook dat uw echtgenote het

Macedonische staatsburgerschap momenteel niet zou kunnen verwerven. Uit voornoemde informatie

blijkt echter dat een nationaliteitsaanvraag louter en alleen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken

te Skopje wordt behandeld. Een aanvraag kan wel worden ingediend bij de lokale afdelingen van het

ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder Kumanovë. In geval van een weigering kan men een

beroep instellen bij de “Commissie voor het oplossen van institutionele kwesties in tweede instantie op

het gebied van defensie, binnenlandse zaken, rechtszaken en administratieve zaken bij de Regering

van Macedonië”. Gewoonlijk geeft deze commissie een antwoord. In het geval dit antwoord positief is,

gaat het dossier terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt een identiteitskaart

uitgereikt. In het geval er geen antwoord komt, kan beroep worden aangetekend bij het

Hooggerechtshof. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de oorspronkelijke (strenge) wet van 1992

op Macedonische nationaliteit in 2004 is geamendeerd. Zo is de termijn voor het verkrijgen van de

nationaliteit bij legaal en permanent verblijf voorafgaand aan de nationaliteitsaanvraag teruggebracht

van 15 tot 8 jaar. Bovendien kunnen inwoners die er niet in slagen de Macedonische nationaliteit te

verwerven, een identiteitskaart voor vreemdelingen aanvragen. Zij beschikken over dezelfde rechten op

tewerkstelling en sociale voorzieningen als de Macedoniërs. Dergelijke evoluties zorgen ervoor dat

volgens het Ombudsmanrapport van 2007 de procedure voor de verkrijging van het staatsburgerschap

meer positieve resultaten kent en dat er steeds minder klachten hieromtrent worden genoteerd.

Wat betreft uw problemen in Zuid-Servië, waar u de laatste vijf of zes jaar voor uw komst naar

België hoofdzakelijk zou hebben verbleven (CGVS p. 4), dient opgemerkt te worden uit informatie

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

administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt dat de Preshevë-regio te kampen heeft met een

doorgedreven militarisering, waarbij de aanwezigheid en het optreden van de Servische gendarmerie –

een paramilitaire politie-eenheid die in 2001 werd opgericht - in het bijzonder heel wat weerstand

oproept bij Albanese bewoners van de regio, die hen percipiëren als zijnde agressief en intimiderend.

Dit is deels te wijten aan het feit dat zij zwaarbewapend in militaire uitrusting circuleren in de regio. Er
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zijn in het verleden ook gevallen geweest waarbij deze gendarmerie effectief haar boekje te buiten is

gegaan in hun gedrag ten aanzien van Albanese burgers. Hiertegen werd ook uitvoerig en

herhaaldelijk geprotesteerd. Lokale Albanese politieke leiders brachten dit meermaals ter sprake in hun

contacten met de media en met nationale en internationale organisaties, alsook in hun overleg met de

Servische regering. Volgens hen kadert dit zelfs in een strategisch plan van de Servische autoriteiten

om de etnisch Albanese bevolking uit de regio te verdrijven. Langs Servische zijde wordt hierbij

evenwel steevast verwezen naar de noodzaak van de aanwezigheid van deze eenheid voor de stabiliteit

en vrede in de regio. Aldus zijn uw verklaringen over (het algemeen functioneren van) deze gendarmerie

niet in tegenspraak met objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Deze

situatie geeft evenwel op zich geen aanleiding tot het hebben van een vrees in de zin

van Vluchtelingenconventie. Ze is evenmin van die aard dat er sprake kan zijn van een reëel risico op

het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet van 15 december

1980. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moet er ook sprake zijn van een

individuele (gegronde) vrees voor vervolging. Wat het door u aangehaalde probleem met de

gendarmerie betreft, dient te worden opgemerkt dat deze door u aangehaalde gebeurtenis – u werd in

2002 éénmaal door de Servische gendarmerie geslagen (CGVS p. 5) – niet ernstig en zwaarwichtig

genoeg is om gelijkgesteld te worden met een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, noch met een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. U haalde immers geen andere concrete feiten of elementen aan

die een dergelijke vrees zouden ondersteunen. U liet tevens na uw problemen met de gendarmerie ooit

ergens ter sprake te brengen (CGVS p. 5). Het betreft hier bovendien een gebeurtenis van incidentele

aard, daar u niet aanhaalde na 2002 nog enig probleem met de Servische autoriteiten te hebben

gehad.

Wel haalde u ook Servië te hebben verlaten omdat u er niet kon overleven met een inkomen van

slechts enkele euro’s. Zoals hoger opgemerkt, dient evenwel vastgesteld te worden dat het

aangehaalde element een probleem van socio-economische aard is, dat als dusdanig niet ressorteert

onder de criteria van de Vluchtelingenconventie. Evenmin houdt dit argument enig verband met de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Overigens dient inzake uw verblijf in Servië gedurende de laatste vijf of zes jaren voor uw komst

naar België toegevoegd te worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en waarvan een kopie in bijlage aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt dat

de echtgeno(o)t(e) van een Servische staatsburger eveneens de Servische nationaliteit kan verkrijgen

na drie jaar huwelijk en indien hij/zij een permanent verblijf in Servië wordt toegestaan.

Tevens dient toegevoegd dat uw verklaringen over uw beweerde illegale vertrek in het licht van

de actuele situatie, met name de afschaffing van de visumplicht voor Servische en

Macedonische onderdanen medio december 2009, ernstige bedenkingen op. U beweerde op 30 januari

2010 Servië illegaal te hebben verlaten richting België. U zou hiervoor 8000 euro aan een smokkelaar

hebben betaald (CGVS p. 6). Gevraagd of u ooit een paspoort in uw bezit had gehad, stelde u van wel,

maar u voegde toe dat u dit document had verscheurd (CGVS p. 3). Toen u werd gevraagd waarom u

dan geen nieuw paspoort had aangevraagd, beweerde u dat u dit niet had gedaan omdat u een

paspoort voor zes personen diende aan te vragen en dit te duur was (gehoor CGVS p. 3). Deze

verklaring is evenwel weinig aannemelijk. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en waarvan een kopie in bijlage aan uw administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt immers dat de

prijs van een nieuw (biometrisch) Servische paspoort 2000 RSD of net geen 20 Euro bedraagt. Een

biometrisch Macedonisch paspoort kost maximaal 34 Euro voor een volwassene ouder dan 27 jaar. Uw

bewering 8000 euro te hebben betaald voor uw illegale vertrek naar België en uw toevoeging dat u zich

in de schulden heeft gestoken om uw illegale reis te bekostigen (CGVS p. 6), is dan ook weinig

aannemelijk. Het lijkt er dan ook sterk op dat u op bewuste wijze uw Macedonische paspoort en de

Servische en/of Macedonische paspoorten van uw echtgenote en kinderen voor de Belgische

autoriteiten verborgen houdt.

Tot slot dient nog opgemerkt dat ik inzake de asielaanvraag van uw zus, Nizijen Aliti (O.V.

6.585.607) eveneens heb besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus.

Uw identiteitskaart en de geboorteaktes van uw kinderen tonen enkel uw identiteit en nationaliteit en

die van uw kinderen aan, en deze staan niet ter discussie. Uw huwelijksakte toont uw burgerlijke staat

aan, maar brengt verder geen nieuwe elementen aan.
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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.”

1.3. De bestreden beslissing voor mevrouw Naime Aliti (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u van etnisch Albanese origine en afkomstig uit Servië, meerbepaald

uit Preshevë. Sinds uw huwelijk in 2000 was u woonachtig in Macedonië (Kumanovë). U bezit de

Servische nationaliteit. U bent gehuwd met Sami Aliti, die de Macedonische nationaliteit bezit. In 2001

verlieten jullie Macedonië richting Servië. Nadien woonden jullie drie jaar in Ferizaj, Kosovo, om

vervolgens opnieuw achtereenvolgens naar Macedonië en Servië uit te wijken. U woonde sedert uw

huwelijk in totaal gedurende zes jaar in Servië. Omdat u door de huiseigenaar uit uw woning werd gezet

en u van de gemeente van Preshevë geen sociale woning kon verkrijgen, besloot u met uw gezin uw

land van herkomst te verlaten. Jullie verlieten Servië op 30 januari 2010 en weken naar België uit, waar

u op 2 februari 2010 aankwam en diezelfde dag asiel vroeg. U verklaarde niet naar Servië terug te

kunnen keren omdat uw echtgenoot er niet durft te wonen aangezien het voor hem een ander land is.

Evenmin kan u naar Macedonië, het land van herkomst van uw echtgenoot, terugkeren, omdat u

de Macedonische nationaliteit niet bezit en u in Macedonië éénmaal werd beboet wegens illegaal

verblijf aldaar. Ter staving van uw identiteit legde u het Servische identiteitskaart neer, uitgereikt te

Preševo (Preshevë) op 24 september 2009.

B. Motivering

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

in hoofde van u 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 bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde Servië te hebben verlaten omdat u door de huiseigenaar uit uw woning werd gezet en

u geen sociale woning kon verkrijgen (gehoorverslag Commissariaat-generaal pp. 2-3). Er dient

evenwel vastgesteld te worden dat het door u aangehaalde feit een probleem van louter socio-

economische aard is, dat als dusdanig niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie,

die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging

hebben omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke

overtuiging. Evenmin zijn er inzake de door u aangehaalde socio-economische problematiek

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een eventuele terugkeer naar Servië een reëel risico

zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor de overige door

u aangehaalde asielmotieven integraal baseert op de vluchtmotieven die ter zake door uw echtgenoot, ,

werden aangehaald.”

De beslissing inzake Sami Aliti wordt integraal hernomen en verder besloten: “Derhalve kan in hoofde

van u evenmin 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 bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Over uw identiteitskaart dient nog gesteld dat deze geen ander

licht werpt op bovenstaande vaststellingen. Uw identiteitskaart staaft uw identiteit en uw nationaliteit, die

evenwel in bovenstaande beslissing niet worden betwist.

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. 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
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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).

2.2. Verzoekers beroepen zich in een eerste middel op de “miskenning van de motivatieverplichting” en

onderwerpen de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en tegenstrijdigheden aan een

inhoudelijke kritiek. Zij voeren bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht zodat het

middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekers verklaarden illegaal naar België te zijn gereisd en hiervoor 8000 euro aan een

smokkelaar te hebben betaald. Verzoekers maken niet aannemelijk geen paspoorten te kunnen

voorleggen en illegaal gereisd te hebben nu de visumplicht voor Servische en Macedonische burgers

eind 2009 werd afgeschaft en uit objectieve informatie toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt

dat het voor verzoekers eenvoudiger en goedkoper is om een paspoort aan te schaffen en op legale

wijze naar België te reizen. Het verzoekschrift stelt dienaangaande dat de som van 8000 euro

“marktconform is met andere vervoersmodi”, wijst verder op de bijkomende kost van een verplichte

reisverzekering voor Servische en Macedonische onderdanen die hun land legaal wensen te verlaten en

“Bovendien is de aanvraag van een Servisch paspoort hoe dan ook een aankondiging van een nakend

vertrek, gelet op de hun gerechtigde wantrouwen van de Servische staat en haar aangestelden kan van

de verzoekers niet verwacht worden dat zij zich een dergelijk voornemen bekend maken aan de

Servische autoriteiten.” Uit de gehoorverslagen kan geenszins blijken dat verzoekers problemen hebben

met hun nationale autoriteiten en ook het verzoekschrift licht dit niet nader toe. Bovendien kan de

bewering dat geen paspoort werd aangevraagd uit financiële redenen omwille van de kostprijs van een

reisverzekering niet overtuigen nu verzoekers wel 8000 euro aan een smokkelaar zouden betaald

hebben, wat financieel minder voordelig is. Tenslotte kan verzoekster niet volhouden dat de Servische

staat geen paspoort zou uitreiken wanneer haar kinderen genoegzaam geregistreerd werden en

voorzien zijn van geboorteaktes. Aangezien verzoekers geen paspoort voorleggen kan niet met

zekerheid worden vastgesteld wanneer ze hun land verlieten en in België zijn toegekomen.

3.2. Verzoeker stelt in 1981, 1988 door onbekenden te zijn aangevallen in Macedonië en om die reden

het land in 2002 te hebben verlaten. Verzoeker legt geen enkel bewijs van deze incidenten voor en

bovendien zijn ze allerminst van recente datum. Uit objectieve informatie die door de commissaris-

generaal aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt dat de werking van de Macedonische

politie sterk verbeterd is anno 2010 en er bovendien de voorbije jaren verscheidene initiatieven zijn

opgestart waardoor machtsmisbruik door de politie bij verschillende instanties, waaronder NGO’s, kan

worden aangekaart. Hoe dan ook zelfs een perfecte politiedienst kan bezwaarlijk verwacht worden

concreet op te treden tegen uiterst vage beweringen over onbekende aanvallers en bovendien kan

verzoeker de politieke inslag van deze aanvallen niet aannemelijk maken. Het volstaat niet te verwijzen

naar een verslag van de Spillover Monitor Mission to Skopje, OSCE aangaande de werking van het

Macedonische gerecht om aan te tonen dat verzoekers in Macedonië -indien nodig- geen beroep

kunnen doen op nationale bescherming in de vorm van een onafhankelijke rechter dan wel een NGO nu

verzoeker geenszins gewag maakte van problemen met de autoriteiten. Tot slot wat de bewering uit het

verzoekschrift betreft dat verzoekster voorafgaandelijk aan hun vertrek uit Macedonië naar Servië zou

zijn bedreigd door een politieagent, stelt de Raad vast dat verzoekers deze bedreiging niet eerder

hebben vermeld en deze nalatigheid niet wordt toegelicht. Verzoekers tonen niet aan in Macedonië

vervolgd te zijn om redenen in de zin 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 (hierna:

vreemdelingenwet).

3.3. Op basis van verzoekers beweringen dat verzoekster het verwerven van de Macedonische

nationaliteit wordt ontzegd kan bezwaarlijk de nood aan internationale bescherming ondersteunen te

meer nu ze de Servische nationaliteit heeft en uit wat volgt blijkt dat ze aldaar niet wordt vervolgd. Hoe

dan ook blijkt uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratieve dossier dat verzoekster

minstens een identiteitskaart voor vreemdelingen kan verkrijgen. Tevens kan ze de Macedonische

nationaliteit verwerven, mits voldaan wordt aan bepaalde cumulatieve voorwaarden, namelijk een

driejarig huwelijk met een Macedonische staatsburger, een wettelijk verblijf op het grondgebied van één
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jaar, de beheersing van de taal en de afstand van het staatsburgerschap van het land van herkomst. Het

verzoekschrift stelt daarentegen “Dit argument mist feitelijke relevantie. De familie ALITI is

eenvoudigweg nooit acht jaar gevestigd geweest in Macedonië, zodat mevr. ALTI nooit op die grond de

Macedonische nationaliteit kan verwerven”, wat echter berust op een verkeerde lezing van de bestreden

beslissing. Voorts stellen verzoekers “evenmin kunnen zij beroep doen op de speciale regeling voorzien

voor onderdanen van andere republieken van het voormalige Joegoslavië (artikel 14 Macedonische

naturalisatiewet), hiervoor is minstens een ononderbroken verblijf op Macedonische bodem vereist, quod

non. Evenmin kan mevr. ALITI een “vreemdelingen identiteitskaart” bekomen, hiervoor dient zij immers

een “bewijs van goed gedrag en zeden” voor te kunnen leggen, hetgeen enkel de Servische autoriteiten

haar kunnen bezorgen, hoe dan ook veronderstelt dit een “due process of Iaw” hetgeen in Macedonië

hoe dan ook niet bestaat (Spillover Monitor Mission to Skopje, judicial review).” Verzoekers hebben

echter nooit gewag gemaakt van moeilijkheden van verzoekster met de Servische overheid en maken

daarenboven geenszins aannemelijk dat mits voldaan aan de vereiste voorwaarden, verzoekster de

Macedonische nationaliteit niet zou kunnen verwerven.

3.4. Verzoekers verwijzen naast enkele incidenten in 1981, 1988 in Macedonië en naar een voorval in

2002 in Servië. Dit laatste incident met de Servische gendarmerie kan bezwaarlijk aanleiding geven tot

de vluchtelingenstatus aangezien het lange tijdsverloop en het feit dat dit een afzonderlijk en

uitzonderlijk incident was dat te kaderen is in de toenmalige sociaal-politieke context. Overigens blijft

eerste verzoeker over het voorval van 2002 bijzonder vaag en kan hij de huidige relevantie ervan niet

toelichten. Indien verzoekers er terecht op wijzen -wat ook blijkt uit de objectieve informatie in het

administratief dossier- dat de Servische gendarmerie niet steeds naar behoren functioneert, zijn de

ingeroepen incidenten niet voldoende concreet en zwaarwichtig voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus. Om de status van vluchteling te worden toegekend dienen de gevreesde problemen

dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast

waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Dit is niet het geval. Het internetartikel

van de Immigration and Refugee Board of Canada dat aan het verzoekschrift werd toegevoegd, volstaat

niet om aan te tonen dat verzoekers in Servië 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 15 december 2004, nr. 138.480). Overigens dient er op te worden gewezen dat

verzoeker de Macedonische nationaliteit heeft en hij aldus slechts internationale bescherming kan

inroepen wanneer hij zijn nationale bescherming heeft uitgeput.

3.5. Verzoekers beweren dat de geboorteaktes hun drie kinderen de naam van de vader niet vermelden

maar tonen niet aan dat “de ontkenning van het recht op vaderschap enkel omwille van etnische

redenen gebeurd kan zijn”. Uit de, overigens onvertaalde, geboorteaktes van de kinderen blijkt dat de

naam van verzoeker wel op de geboorteakte van het oudste kind staat en alle kinderen de achternaam

van verzoeker dragen. Verzoekers tonen aldus geenszins aan dat het feit dat verdere gegevens van

verzoeker ontbreken een vervolging door de Servische autoriteiten omwille van hun etnie uitmaakt, noch

dat het vaderschap werd ontkend nu de kinderen wel zijn naam dragen. Tot slot blijkt uit de objectieve

informatie dat voor verzoeker de mogelijkheid bestaat zijn verblijf in Servië te legaliseren door de

Servische nationaliteit te verwerven, wat door verzoeker geenszins met objectieve elementen wordt

weerlegd.

3.6. De werkloosheid van verzoekers en hun financiële toestand zowel in Macedonië als in Servië

evenals verzoeksters verklaringen uit hun huis in Preshevë te zijn gedreven, zijn van socio-economische

aard en ressorteren niet onder één van de criteria van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

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

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Het verzoekschrift stelt “In tegenstelling tot hetgeen het Commisariaat-Generaal beweert zijn er wel

degelijk gegronde redenen om aan te nemen dat een terugkeer naar Servië aanleiding zou geven tot

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming” en “Het huidige oplaaiende
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geweld in Zuid-Servië is immers van die aard om verzoekers terecht te laten vrezen voor hun fysieke

veiligheid”. Verzoekers argumentatie is uitsluitend gebaseerd op eigen verklaringen. Verzoekers tonen

aan de hand van concrete aanwijzingen, niet aan dat er in Zuid-Servië sprake zou zijn van een

internationaal of binnenlands conflict dat een ernstige bedreiging vormt voor het leven of de persoon van

een burger. Verzoekers tonen dan ook niet aan dat zij een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

4.3. Waar verzoekers stellen “Voor zover al nodig kan erop gewezen worden dat de minderjarige

kinderen van Verzoekers niet begrepen zijn in de overeenkomst van 19 december 2007 tussen

Macedonië en de Europese Unie mbt de terugkeer van ontheemden. Hun vaderschap, en derhalve hun

enige verbondenheid met Macedonië, kan immers niet aangetoond worden op de wijze vereist in deze

overeenkomst. Het zou derhalve onmenselijk zijn om de kinderen te scheiden van hun ouders” dient te

worden vastgesteld dat verzoekers dit niet eerder hebben ingeroepen en deze bewering evenmin

staven. Nochtans kan verwacht worden dat verzoekers paspoorten neerleggen en aldus de nationaliteit

van hun kinderen aantonen. Verzoekers schieten op dit punt te kort in hun medewerkingsplicht.

Verzoekers tonen evenmin aan dat de kinderen desgevallend de Servische nationaliteit niet kunnen

verkrijgen (of reeds verkregen hebben) op basis van hun Servische moeder en hun geboorte in Servië,

of de Macedonische nationaliteit op basis van hun vader. De Raad ziet niet waarom de kinderen van

hun ouders dienen gescheiden te worden nu ze ook in het verleden steeds genoegzaam in Servië

gewoond hebben.

4.4. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier 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.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


