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nr. 48 292 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 Albanese nationaliteit te zijn, op 18 juni 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 20 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 beschikking van 15 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 augustus.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt

voor de verzoekende partijen, 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 22 februari 2010 het Rijk binnen en dienden op

23 februari 2010 een asielaanvraag in. Op 20 mei 2010 werd voor beiden een beslissing tot weigering

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

Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing inzake mijnheer X (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Roma zigeuner afkomstig uit de gemeente Diber en hebt u

de Macedonische nationaliteit. Uw echtgenote zou geboren zijn in Albanië. Ze zou onlangs

de Macedonische nationaliteit hebben gekregen. Op 20 augustus 2009 zou een etnisch Albanees

u beledigd hebben door u ‘varkenseter’ te noemen omdat u Macedonisch sprak op de markt. De

etnische Albanees zou u vastgegrepen hebben en jullie zouden beginnen vechten zijn. Omdat u niet

wou dat het conflict verder escaleerde zou u de politie geroepen hebben die daar in de buurt was. De

politie zou gezegd hebben dat jullie moesten kalmeren en dat jullie elk afzonderlijk moesten weggaan.

Ongeveer vier uur later zou die etnische Albanees samen met drie vrienden naar uw woning gekomen
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zijn. Hij zou u neergestoken hebben en u zou het bewustzijn verloren zijn. Uw familie zou u naar het

ziekenhuis gebracht hebben. Daar zou de vader van de dader u na enkele dagen komen bezoeken zijn.

Hij zou opgelucht geweest zijn dat u nog leefde en hij zou eten voor u hebben meegebracht. Hij zou u

om verzoening gevraagd hebben en hij zou gezegd hebben dat hij u en uw familie ging vermoorden

indien u een klacht indiende. Hij zou wel al uw ziekenhuiskosten betaald hebben. Uw vader en de vader

van de dader zouden zich officieel verzoend hebben. U zou gedurende twee maanden in het

ziekenhuis verbleven hebben. De politie zou u eveneens komen opzoeken zijn in het ziekenhuis. De

politie zou u er persoonlijk op gewezen hebben dat u, ondanks de verzoening, ook een klacht kon

indienen. Uit angst zou u dit niet hebben gedaan. Daarna zou u niets meer te maken hebben gehad met

de persoon die u verwondde of diens familie. Na uw ontslag in het ziekenhuis zou u geen verdere

problemen meer gekend hebben. Vervolgens wees u er op dat Diber aan de Albanese grens ligt en

bijna uitsluitend bevolkt wordt door etnische Albanezen. Enkele jaren geleden zouden alle Macedoniërs

uit Diber verjaagd zijn door etnische Albanezen. Volgens u zouden de etnische Albanezen uit Diber

delen van Macedonië willen annexeren en aanhechten bij Albanië. Ze zouden dit reeds overal verteld

hebben in december 2009. In januari 2010 zouden ze publiek bekend gemaakt hebben dat alle Roma

tegen maart 2010 moesten vertrekken. Omdat u had horen vertellen dat ze de huizen van de personen

die niet vertrokken in brand zouden steken besloot u naar het buitenland te vluchten samen met uw

gezin. De rest van uw familie zou in Ohrid logeren. Ten slotte haalde u aan dat uw kinderen geslagen

werden op weg naar school door etnisch Albanese kinderen. Omdat ze te bang waren zouden ze

vaak thuisgebleven zijn en sinds november 2009 zouden ze zelfs niet meer geweest zijn. U en uw

gezin zouden legaal naar België gereisd zijn met jullie eigen paspoorten. Na uw aankomst in België zou

u gemerkt hebben dat de paspoorten en een aantal bewijsstukken (attesten hospitalisatie en

documenten van de politie) verdwenen waren. U zou geen aangifte gedaan hebben van het verlies van

uw paspoort. U hebt in België asiel aangevraagd op 23 februari 2010. U bent in het bezit van een

Macedonische identiteitskaart afgeleverd op 19 februari 2009, een internationale geboorteakte, de

internationale geboorteaktes van uw vier kinderen, een internationale huwelijksakte, een formulier van

de ‘Partij voor Eenheid en Emancipatie van Roma’ ter staving van uw etnische origine en een attest van

de humanitaire welzijnsorganisatie Mesecina afdeling Diber waaruit blijkt dat u regelmatig contact heeft

met deze organisatie en gekend bent als activist.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen betreffende uw directe vluchtaanleiding, met name het verjagen van de Roma bevolking uit

Diber door een etnisch Albanese beweging die ijvert voor het aanhechten van delen van Macedonië bij

Albanië (CGVS, p. 7 en 8). Deze bewering stemt immers niet overeen met de op het Commissariaat-

generaal aanwezige informatie waarvan een kopie als bijlage bij het administratief dossier werd

gevoegd. Daarin wordt immers nergens melding gemaakt van het bestaan van een etnisch Albanese

groepering die een deel van Macedonië etnisch wil zuiveren en aanhechten bij Albanië. Van het feit dat

alle Macedoniërs en Roma uit Diber zouden verjaagd zijn wordt in deze informatie evenmin enige

melding gemaakt. Er wordt daarentegen expliciet in vermeld dat Macedonië en Albanië goede relaties

onderhouden. Zelf haalde u ook geen enkel begin van bewijs aan om bovenvermelde beweringen te

staven. U verklaarde dat hier niets over verschenen was in de media omdat buiten Diber niets geweten

mocht zijn over het bestaan van deze beweging, hetgeen allerminst aannemelijk is (CGVS, p. 7 en 8).

Bovendien zou deze beweging ondanks het feit dat ze clandestien opereert publiekelijk bekend gemaakt

hebben dat alle Roma tegen een bepaalde datum Diber moesten verlaten (CGVS, p. 7). Gevraagd naar

de naam van de beweging en de namen van de leiders moest u het antwoord schuldig blijven. U stelde

dat het zou gaan om een naamloze beweging waarvan alle etnische Albanezen de leiders zijn (CGVS,

p. 7).

Betreffende het steekincident nav een ruzie met een etnisch Albanese burger op de markt dient

te worden opgemerkt dat u geen feiten of elementen hebt aangehaald waaruit zou blijken dat

u onvoldoende bescherming kreeg van uw autoriteiten. Zo kwam de politie na de steekpartij spontaan

naar het ziekenhuis en waren ze op de hoogte van de verzoening tussen uw vader en die van het

slachtoffer. Ondanks het feit dat er een verzoening had plaatsgevonden, heeft de politie u expliciet

gewezen op uw recht om een klacht in te dienen (CGVS, p. 6 en 7). Uw motivatie om geen klacht in te

dienen – met name omdat u dat niet durfde en de naam van de dader niet kende (gehoor CGVS p. 6 en

7) – kan niet als afdoende uitleg worden weerhouden. Het is immers de taak van de autoriteiten om u



RvV X - Pagina 3 van 8

indien nodig bescherming te bieden en een onderzoek te voeren. Gezien de politie aanwezig was in het

ziekenhuis en uw vader een ontmoeting had met de vader van de dader is het allerminst aannemelijk

dat niemand op de hoogte zou zijn van de identiteit van de dader (CGVS, p. 6). In dit geval kan men dus

niet gewagen van een gebrek aan/onwil tot bescherming vanwege de plaatselijke autoriteiten. U zou na

het het bezoek van de vader van de daders in het ziekenhuis ook geen enkel contact meer hebben

gehad met de dader of diens familie en u zou ook geen problemen meer hebben gekend (CGVS, p. 7).

Ten slotte haalde u aan dat uw kinderen door kinderen van etnisch Albanese origine geslagen

werden op weg van school naar huis (CGVS, p. 9 en 10). Deze problematiek is echter onvoldoende

ernstig zijn om gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin maakte u aannemelijk dat bovenstaande verband houdt met de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Conflicten tussen schoolkinderen zijn universeel en komen

zonder onderscheid overal ter wereld voor tussen alle etnische groepen. Bovendien maakte u in dit

verband niet aannemelijk dat u geen andere maatregelen kon nemen buiten het thuishouden van uw

kinderen. Vooral gezien uit het door u neergelegde attest van de welzijnsorganisatie Mesecina blijkt dat

u gekend was als activist van deze vereniging die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijskansen

voor Roma kinderen. Zo had u uw jonge kinderen zelf naar school kunnen begeleiden of desgevallend

een klacht indienen tegen de daders. Het laatste zou u niet gedaan hebben omdat er volgens u toch niet

te praten valt met etnische Albanezen (CGVS, p. 10).

Betreffende de algemene situatie van de Roma in Macedonië dient tot slot toegevoegd te worden dat

uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat de Macedonische overheid zich nooit

heeft ingelaten met een actief repressiebeleid ten aanzien van minderheden, waaronder Roma, en dat

haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging.

De Macedonische grondwet verbiedt expliciet discriminatie op grond van etnie. Daarnaast heeft

Macedonië ook bijzondere wetgeving uitgewerkt met betrekking tot minderheden in de Wet op de

Bescherming en Bevordering van de Rechten van Etnische Minderheden. Voornoemde wet voorziet

ondermeer in de oprichting van een gespecialiseerd agentschap om de rechten van minderheden te

beschermen. Dit onafhankelijk overheidsorgaan heeft tot taak de Macedonische overheid bij te staan

met advies over minderhedenaangelegenheden. Bovendien is Macedonië het enige land ter wereld met

een Roma minister en met een groot aantal Roma ambtenaren op hoge overheidsposten. De

autoriteiten in Macedonië erkennen in toenemende mate de discriminatie ten aanzien van de Roma-

gemeenschap en trachten, bijgestaan door de internationale gemeenschap, voor dit complex probleem

een concrete oplossing te vinden en maatregelen te nemen. Zo werden bijvoorbeeld in het kader van

“The Decade of Roma Inclusion 2005-2015” - een initiatief dat mede uitging van de Macedonische

overheid - concrete actieplannen uitgewerkt om de komende jaren de situatie van minderheden op

gebied van onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting tastbaar te verbeteren. Dit project heeft

algemeen gesproken een positieve invloed op de situatie van de Macedonische Roma. Zo werd in het

kader van deze “Decade of Roma Inclusion” door het Ministerie van Tewerkstelling en Sociaal Beleid

een Departement voor de Implementatie van de ‘Roma Decade and Strategy‘ opgericht. Dit

departement coördineert alle activiteiten die door de bevoegde overheidsorganen die betrokken zijn bij

de realisatie van de Strategy worden ondernomen. De Macedonische overheid wordt bij de uitvoering

van haar actieplannen ook bijgestaan door organisaties als de OSCE Spillover Mission to Skopje. De

OSCE doneerde in dit verband bijvoorbeeld in 2008 het kantoormateriaal dat het Ministerie van

Tewerkstelling en Sociaal Beleid nodig had om het voornoemde departement in werking te kunnen

stellen. Tevens opende het Ministerie van Tewerkstelling en Sociaal Beleid, in samenwerking met Roma

ngo’s, informatiecentra in de die steden waar een aanzienlijke Roma-gemeenschap leeft zodat op deze

manier de prioriteiten die in de actieplannen zijn opgenomen beter gerealiseerd kunnen worden. In het

zog van de Decade of Roma Inclusion werd bijvoorbeeld in 2009 ook een overheidsproject opgestart om

het onderwijs voor Roma-kinderen toegankelijker te maken. Zo heeft de Macedonische overheid

stappen ondernomen om met de publieke scholen en met instellingen van hoger onderwijs en

staatsuniversiteiten samen te werken om de toegang voor Roma-leerlingen en –studenten te

vergemakkelijken. Ook werd in Shuto Orizari een middelbare school opgericht voor Roma-kinderen.

Dergelijke maatregelen getuigen van een gestage vooruitgang in het bevorderen van

minderhedenrechten, en in het bijzonder van de rechten van de Roma, in Macedonië. Tot slot kan nog

worden toegevoegd dat er in Macedonië talloze ngo’s actief zijn die de rechten en integratie van Roma

verdedigen. De algemene situatie voor de Roma in Macedonië anno 2010 geeft aldus op zich geen

aanleiding tot het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie. Deze situatie is

evenmin van die aard dat er zonder meer 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.
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De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Deze bevestigen enkel uw identiteitsgegevens, uw Roma origine en uw activisme voor de

welzijnsorganisatie Mesecina, welke niet betwist worden.

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 inzake mevrouw Rabije Mustafa (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Roma zigeunerin, geboren in Albanië, maar hebt u

de Macedonische nationaliteit. U zou beschikt hebben over een Macedonische paspoort, maar u zou

dit onderweg naar België verloren zijn. U zou in Macedonië samen met uw echtgenoot in de

gemeente Diber hebben gewoond. Uw echtgenoot zou er neergestoken zijn door een etnische Albanees

en uw kinderen zouden op weg naar school geslagen zijn door etnisch Albanese kinderen. Ze zouden

vooral aan het haar van uw dochter Ariola hebben getrokken. Daarnaast zouden etnische Albanezen

gezegd hebben dat alle Roma de gemeente Diber moesten verlaten. Daarop zouden u en uw

echtgenoot beslist hebben om naar het buitenland te vluchten. U bent in het bezit van een verlopen

Albanees paspoort en een internationale geboorteakte.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven

die terzake door uw echtgenoot, Adji Mustafa, werden uiteengezet. In het kader van zijn asielaanvraag

werd een weigeringsbeslissing genomen, die luidt als volgt:

" Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen betreffende uw directe vluchtaanleiding, met name het verjagen van de Roma bevolking uit

Diber door een etnisch Albanese beweging die ijvert voor het aanhechten van delen van Macedonië bij

Albanië (CGVS, p. 7 en 8). Deze bewering stemt immers niet overeen met de op het Commissariaat-

generaal aanwezige informatie waarvan een kopie als bijlage bij het administratief dossier werd

gevoegd. Daarin wordt immers nergens melding gemaakt van het bestaan van een etnisch Albanese

groepering die een deel van Macedonië etnisch wil zuiveren en aanhechten bij Albanië. Van het feit dat

alle Macedoniërs en Roma uit Debar zouden verjaagd zijn wordt in deze informatie evenmin enige

melding gemaakt. Er wordt daarentegen expliciet in vermeld dat Macedonië en Albanië goede relaties

onderhouden. Zelf haalde u ook geen enkel begin van bewijs aan om bovenvermelde beweringen te

staven. U verklaarde dat hier niets over verschenen was in de media omdat buiten Debar niets geweten

mocht zijn over het bestaan van deze beweging, hetgeen allerminst aannemelijk is (CGVS, p. 7 en 8).

Bovendien zou deze beweging ondanks het feit dat ze clandestien opereert publiekelijk bekend gemaakt

hebben dat alle Roma tegen een bepaalde datum Diber moesten verlaten (CGVS, p. 7). Gevraagd naar

de naam van de beweging en de namen van de leiders moest u het antwoord schuldig blijven. U stelde

dat het zou gaan om een naamloze beweging waarvan alle etnische Albanezen de leiders zijn (CGVS,

p. 7).

Betreffende het steekincident nav een ruzie met een etnisch Albanese burger op de markt dient

te worden opgemerkt dat u geen feiten of elementen hebt aangehaald waaruit zou blijken dat

u onvoldoende bescherming kreeg van uw autoriteiten. Zo kwam de politie na de steekpartij spontaan

naar het ziekenhuis en waren ze op de hoogte van de verzoening tussen uw vader en die van het

slachtoffer. Ondanks het feit dat er een verzoening had plaatsgevonden, heeft de politie u expliciet

gewezen op uw recht om een klacht in te dienen (CGVS, p. 6 en 7). Uw motivatie om geen klacht in te

dienen – met name omdat u dat niet durfde en de naam van de dader niet kende (gehoor CGVS p. 6 en

7) – kan niet als afdoende uitleg worden weerhouden. Het is immers de taak van de autoriteiten om u

indien nodig bescherming te bieden en een onderzoek te voeren. Gezien de politie aanwezig was in het

ziekenhuis en uw vader een ontmoeting had met de vader van de dader is het allerminst aannemelijk

dat niemand op de hoogte zou zijn van de identiteit van de dader (CGVS, p. 6). In dit geval kan men dus

niet gewagen van een gebrek aan/onwil tot bescherming vanwege de plaatselijke autoriteiten. U zou na

het het bezoek van de vader van de daders in het ziekenhuis ook geen enkel contact meer hebben

gehad met de dader of diens familie en u zou ook geen problemen meer hebben gekend (CGVS, p. 7).
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Ten slotte haalde u aan dat uw kinderen door kinderen van etnisch Albanese origine geslagen

werden op weg van school naar huis (CGVS, p. 9 en 10). Deze problematiek is echter onvoldoende

ernstig zijn om gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin maakte u aannemelijk dat bovenstaande verband houdt met de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Conflicten tussen schoolkinderen zijn universeel en komen

zonder onderscheid overal ter wereld voor tussen alle etnische groepen. Bovendien maakte u in dit

verband niet aannemelijk dat u geen andere maatregelen kon nemen buiten het thuishouden van uw

kinderen. Vooral gezien uit het door u neergelegde attest van de welzijnsorganisatie Mesecina blijkt dat

u gekend was als activist van deze vereniging die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijskansen

voor Roma kinderen. Zo had u uw jonge kinderen zelf naar school kunnen begeleiden of desgevallend

een klacht indienen tegen de daders. Het laatste zou u niet gedaan hebben omdat er volgens u toch niet

te praten valt met etnische Albanezen (CGVS, p. 10).

Ten slotte haalde u aan dat uw kinderen door kinderen van etnisch Albanese origine geslagen

werden op weg van school naar huis (CGVS, p. 9 en 10). Deze problematiek is echter onvoldoende

ernstig zijn om gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin maakte u aannemelijk dat bovenstaande verband houdt met de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Conflicten tussen schoolkinderen zijn universeel en komen

zonder onderscheid overal ter wereld voor tussen alle etnische groepen. Bovendien maakte u in dit

verband niet aannemelijk dat u geen andere maatregelen kon nemen buiten het thuishouden van uw

kinderen. Vooral gezien uit het door u neergelegde attest van de welzijnsorganisatie Mesecina blijkt dat

u gekend was als activist van deze vereniging die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijskansen

voor Roma kinderen. Zo had uw jonge kinderen zelf naar school kunnen begeleiden of desgevallend

een klacht indienen tegen de daders. Het laatste zou u niet gedaan hebben omdat er volgens u toch niet

te praten valt met etnische Albanezen (CGVS, p. 10).

Betreffende de algemene situatie van de Roma in Macedonië dient tot slot toegevoegd te worden dat

uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat de Macedonische overheid zich nooit

heeft ingelaten met een actief repressiebeleid ten aanzien van minderheden, waaronder Roma, en dat

haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging.

De Macedonische grondwet verbiedt expliciet discriminatie op grond van etnie. Daarnaast heeft

Macedonië ook bijzondere wetgeving uitgewerkt met betrekking tot minderheden in de Wet op de

Bescherming en Bevordering van de Rechten van Etnische Minderheden. Voornoemde wet voorziet

ondermeer in de oprichting van een gespecialiseerd agentschap om de rechten van minderheden te

beschermen. Dit onafhankelijk overheidsorgaan heeft tot taak de Macedonische overheid bij te staan

met advies over minderhedenaangelegenheden. Bovendien is Macedonië het enige land ter wereld met

een Roma minister en met een groot aantal Roma ambtenaren op hoge overheidsposten. De

autoriteiten in Macedonië erkennen in toenemende mate de discriminatie ten aanzien van de Roma-

gemeenschap en trachten, bijgestaan door de internationale gemeenschap, voor dit complex probleem

een concrete oplossing te vinden en maatregelen te nemen. Zo werden bijvoorbeeld in het kader van

“The Decade of Roma Inclusion 2005-2015” - een initiatief dat mede uitging van de Macedonische

overheid - concrete actieplannen uitgewerkt om de komende jaren de situatie van minderheden op

gebied van onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting tastbaar te verbeteren. Dit project heeft

algemeen gesproken een positieve invloed op de situatie van de Macedonische Roma. Zo werd in het

kader van deze “Decade of Roma Inclusion” door het Ministerie van Tewerkstelling en Sociaal Beleid

een Departement voor de Implementatie van de ‘Roma Decade and Strategy‘ opgericht. Dit

departement coördineert alle activiteiten die door de bevoegde overheidsorganen die betrokken zijn bij

de realisatie van de Strategy worden ondernomen. De Macedonische overheid wordt bij de uitvoering

van haar actieplannen ook bijgestaan door organisaties als de OSCE Spillover Mission to Skopje. De

OSCE doneerde in dit verband bijvoorbeeld in 2008 het kantoormateriaal dat het Ministerie van

Tewerkstelling en Sociaal Beleid nodig had om het voornoemde departement in werking te kunnen

stellen. Tevens opende het Ministerie van Tewerkstelling en Sociaal Beleid, in samenwerking met Roma

ngo’s, informatiecentra in de die steden waar een aanzienlijke Roma-gemeenschap leeft zodat op deze

manier de prioriteiten die in de actieplannen zijn opgenomen beter gerealiseerd kunnen worden. In het

zog van de Decade of Roma Inclusion werd bijvoorbeeld in 2009 ook een overheidsproject opgestart om

het onderwijs voor Roma-kinderen toegankelijker te maken. Zo heeft de Macedonische overheid

stappen ondernomen om met de publieke scholen en met instellingen van hoger onderwijs en

staatsuniversiteiten samen te werken om de toegang voor Roma-leerlingen en –studenten te

vergemakkelijken. Ook werd in Shuto Orizari een middelbare school opgericht voor Roma-kinderen.

Dergelijke maatregelen getuigen van een gestage vooruitgang in het bevorderen van
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minderhedenrechten, en in het bijzonder van de rechten van de Roma, in Macedonië. Tot slot kan nog

worden toegevoegd dat er in Macedonië talloze ngo’s actief zijn die de rechten en integratie van Roma

verdedigen. De algemene situatie voor de Roma in Macedonië anno 2010 geeft aldus op zich geen

aanleiding tot het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie. Deze situatie is

evenmin van die aard dat er zonder meer 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.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Deze bevestigen enkel uw identiteitsgegevens, uw Roma origine en uw activisme voor de

welzijnsorganisatie Mesecina, welke niet betwist worden. "

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Deze bevestigen enkel uw identiteitsgegevens, welke niet betwist worden.

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

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. Verzoeker roept een “Schending van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; schending van artikel 62 van de

Vreemdelingenwet + schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o. a. het materiële

motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel + manifeste appreciatiefout” in.

2.2.1. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 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 (hierna: vreemdelingenwet) hebben tot doel de

burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen,

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen 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 zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2.2. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt 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 beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier 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

kon neerleggen en zich lieten bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk.

Verzoekers kregen bovendien de kans om in hun vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en
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toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet

worden weerhouden.

2.2.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. Verzoekers leggen hun geboorteaktes, huwelijksakte, de identiteitskaart van verzoeker en het

paspoort van verzoekster neer. Ze verklaren Macedonië te hebben verlaten omwille van hun etnische

afkomst als Roma. Het formulier van de ‘Partij voor Eenheid en Emancipatie van Roma’ en het attest

van een humanitaire organisatie tonen verzoekers Roma-afkomst aan die door de commissaris-generaal

evenmin in twijfel wordt getrokken. Verzoekers beroepen zich niet op de vluchtelingenstatus maar

menen dat “Verzoekers asielrelaas beantwoordt aan artikel 48/4, §2, b) van de wet van 15/12/1980”.

3.2. Er kan uit het asielrelaas evenmin een vervolging blijken in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951. Verzoekers beroepen zich op een persoonlijk conflict met een Albanees.

3.3. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden vastgesteld dat voor iedere

vorm van internationale bescherming, ook voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking

berust op de verzoeker. Deze dient ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige

elementen noodzakelijk voor de beoordeling van zijn verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen

onder meer alle documenten van verzoeker en die van relevante familieleden met betrekking tot

identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met artikel 4,

lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken van deze

elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden. Voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, b rust net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast

principieel op de verzoekers. Verzoekers asielrelaas berust enerzijds op de aanval op verzoeker en de

pesterijen van hun kinderen door etnische Albanezen, anderzijds verklaren verzoekers dat etnische

Albanezen zich in hun streek van herkomst organiseren om de Roma te verjagen en zich aan te hechten

bij Albanië. Ze leggen echter geen objectieve elementen ter staving van hun beweringen voor. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De waarachtigheid van verzoekers beweringen omtrent de

steekpartij en de verzoening met de vader van de dader achteraf wordt ondermijnd door de vaststelling

dat verzoeker de naam niet kent van de familie van de dader terwijl de vader van de dader met

verzoeker en diens vader heeft overlegd en dat de dader de ziekenhuiskosten betaalde. Wat de

organisatie van de lokale etnische Albanezen met oog op een lokale etnische zuivering betreft, stelt de

commissaris-generaal “Deze bewering stemt immers niet overeen met de op het Commissariaat-

generaal aanwezige informatie waarvan een kopie als bijlage bij het administratief dossier werd

gevoegd. Daarin wordt immers nergens melding gemaakt van het bestaan van een etnisch Albanese

groepering die een deel van Macedonië etnisch wil zuiveren en aanhechten bij Albanië. Van het feit dat

alle Macedoniërs en Roma uit Debar zouden verjaagd zijn wordt in deze informatie evenmin enige

melding gemaakt. Er wordt daarentegen expliciet in vermeld dat Macedonië en Albanië goede relaties

onderhouden.” Verzoekers blijven bij ongestaafde beweringen maar weerleggen deze objectieve

informatie niet, zodat ze overeind blijft.

3.4. Verzoekers stellen als “tweederangsburgers” te worden aanzien in Macedonië en verwijzen naar

uittreksels van de objectieve informatie. Wat de algemene situatie van de Roma in Macedonië betreft

verwijst het verzoekschrift naar een onderdeel van de objectieve informatie die door de commissaris-

generaal aan het administratieve dossier werd toegevoegd. Hieruit blijkt inderdaad dat er

“diepgewortelde negatieve attitudes” bestaan ten aanzien van Roma, maar de objectieve informatie stelt
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eveneens dat de Macedonische overheid nooit “een actief repressiebeleid” heeft gevoerd ten aanzien

van Roma. Dit kan overigens blijken uit verzoekers verklaringen waar ze uitdrukkelijk stelden nooit enige

andere problemen te hebben gekend in Macedonië met de autoriteiten (zie vragenlijst). Derhalve hebben

verzoekers, in zoverre noodzakelijk, hun nationale bescherming niet uitgeput te meer nu ze uitdrukkelijk

verklaarden de aangeboden hulp van de politie te hebben afgewezen en evenmin een NGO of

mensenrechtenorganisatie hebben aangesproken. Verzoekers kunnen zich aldus bezwaarlijk op

internationale bescherming beroepen. Het volstaat niet louter te stellen “Precies omwille van het

probleem van discriminatie worden verzoekers op alle niveaus van de samenleving, sociaal en

economisch, op een andere manier bekeken en behandeld” om in hoofde van verzoekers een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b vreemdelingenwet aan te tonen.

3.5. De boute bewering van verzoekers dat “het CGVS gaat selectief tewerk, enkel maar in het nadeel

van verzoekers” kan niet overtuigen nu verzoekers hiervan geen objectief bewijs aanbrengen, uit de

bestreden beslissing blijkt dat de objectieve informatie volledig werd betrokken in de beoordeling van

hun asielaanvraag en de CGVS de nodige nuanceringen maakt over de situatie van de Roma burgers uit

Macedonië. Indien deze nog voor verbetering vatbaar is kan geenszins worden gesteld dat de Roma in

Macedonië actueel een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

dienen te vrezen.

4. Inzake verzoekster dient vooreerst te worden opgemerkt dat waar ze stelt de Macedonische

nationaliteit te hebben, dit geenszins blijkt uit het administratieve dossier. Verzoekster heeft een

authentiek Albanees paspoort neergelegd dat volgens haar niet is verlengd maar waaruit haar identiteit

en nationaliteit kan blijken. Ze legt geen andere stukken neer die een wijziging in haar nationaliteit

kunnen aantonen. Verzoekster heeft geen problemen gemeld met de Albanese overheid. Waar

verzoekster zich volledig op de motieven steunt van haar echtgenoot, wordt verwezen naar bovenstaande en

toont ze evenmin aan Macedonië te hebben verlaten omwille van redenen die verband houden met artikelen

48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

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


