
RvV X - Pagina 1 van 8

nr. 54 706 van 21 januari 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2010

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 6 september 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 10 november 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 6 juni 2010 het Rijk binnen en diende op 8 juni

2010 een asielaanvraag in. Op 6 september 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u een etnische Albanese, afkomstig uit Sllupçan en hebt u

de Macedonische nationaliteit. U hebt Macedonië verlaten om uw echtgenoot Abdili Muzafer

(O.V. 6.526.989) te vervoegen. Uw echtgenoot kwam via Zwitserland naar België en diende hier op

13 november 2009 een asielaanvraag in omdat hij problemen had met de echtgenoot van zijn zus. In

2006 kwam hij in aanvaring met zijn schoonbroer. Deze laatste was verwikkeld in de drugshandel. Toen

uw echtgenoot hem aanmaande daarmee te stoppen, werd hij bedreigd door zijn schoonbroer en

diens medewerker. U weet niet of hij naar de politie stapte naar aanleiding van deze bedreigingen.

Sindsdien maakte u zich zorgen om het welzijn van hem en uw zoon en begon u last te krijgen van

hoofdpijn en zenuwen. U was bang dat hen iets zou overkomen. U ging regelmatig op visite bij een

dokter in Sllupçan, die u medicatie tegen hoofdpijn voorschreef. Ongeveer drie jaar voor het gehoor op

het Commissariaat-generaal waren u en uw echtgenoot onderweg naar Skopje toen jullie

werden tegengehouden bij een politiecontrole. Na twee uur mochten jullie gewoon doorrijden.

Persoonlijk kende u geen problemen in Macedonië, maar u was bang dat iemand uw zoon zou

vermoorden. Zeven maanden nadat uw echtgenoot in België was aangekomen, kwamen onbekende

personen bij uw buren informeren naar uw zoon. Ze vroegen of hij de zoon was van Muzafer. U weet

niet wie deze personen zijn, noch waarom ze uw zoon zochten. U meldde dit niet bij de politie omdat u

dacht dat ze uw zoon toch niet zou helpen. Begin juni 2010 verliet u, samen met uw zoon, Macedonië

en reisde u met de bus naar België. Op 8 juni 2010 vroeg u hier asiel aan. Na uw aankomst in België

ging u vier à vijf keer naar de dokter(s) van het opvangcentrum en kreeg u medicatie voorgeschreven.

Ter staving van uw gezondheidsproblemen legde u een medisch attest neer uit België (opgesteld door

dr. J. Van Deun d.d. 13 juli 2010) waaruit blijkt dat u aan posttraumatische stress lijdt. Verder was u nog

in het bezit van uw Macedonische paspoort en dat van uw zoon, Abdili Argtim, allebei afgeleverd te

Kumanovë op 9 maart 2010.

B. Motivering

Uit uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw

asielaanvraag voornamelijk baseert op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw

echtgenoot, Abdili Muzafer (O.V. 6.526.989). In het kader van zijn asielaanvraag werd besloten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De

beslissing van uw echtgenoot werd als volgt gemotiveerd:

"Er dient te worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald op

basis waarvan ten aanzien van u kan besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees

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

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde Macedonië verlaten te hebben omdat u vervolging vreesde door de autoriteiten omwille

van uw activiteiten voor het UÇK als lid van de civiele bescherming in de regio Kumanovë-Likovë tijdens

het conflict in 2001. Aangezien twee van uw broers als ex-leden van het UÇK beschermd worden door

de amnestiewet en de autoriteiten hen bijgevolg niet kunnen vervolgen, zouden ze in de plaats wraak

willen nemen op u (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010, pp. 4-5). Vooreerst

dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen geen concrete aanwijzingen bevatten waaruit blijkt dat

u effectief gezocht zou worden door de Macedonische autoriteiten. U stelde dat de

Macedonische autoriteiten u niet openlijk vervolgden, maar u baseerde zich hiervoor op verschillende

van elkaar losstaande incidenten die zich doorheen de loop der jaren voorgedaan hebben. Zo werd u in

oktober 2004 aan de grens met Servië tegengehouden door een Macedonische politieman die u

terugstuurde met de woorden dat u ofwel altijd in Macedonië moest blijven, ofwel voor altijd moest

weggaan uit Macedonië. U wist echter zelf niet eens wat deze politieman hiermee wilde zeggen. In

oktober 2005 noemde een politieman u een maffioso tijdens een identiteitscontrole aan een bushalte.

Ook toen wist u niet waarom hij u een maffioso noemde. In maart 2006 werd u tegengehouden door

twee politiemannen in burger die u vroegen waar u vandaan kwam. Omdat één van hen vervolgens

telefoneerde en u zei dat u vaak van adres veranderde, vermoedt u dat deze personen u herkend

hadden en dat ze bepaalde informatie over u hadden. U veronderstelt zelfs dat ze tot de geheime politie

behoorden. In november of december 2006 had u een conflict met een drugsdealer omdat u uw

schoonbroer had afgeraden om nog langer voor die persoon drugs te verkopen. Toen de drugsdealer u

een moordenaar genoemd had en ermee dreigde om u te doden, meende u dat deze persoon

connecties had bij de geheime politie. U vermoedt dit slechts omdat hij nooit gearresteerd werd door de

politie. In september 2007 vernam u via uw broer dat de politieman die u op de markt gevraagd had om

uw wagen te verplaatsen, uw naam vernoemd had terwijl hij met een collega sprak. Uw broer zou ook

gezien hebben dat enkele personen u daarna gevolgd hadden. Toen uw zoon in mei 2009 werd

aangesproken door twee onbekende personen die zeiden dat ze ex-leden van het UÇK waren en hem
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vroegen wie zijn vader was, dacht u dat deze personen op die manier te weten wilden komen waar u

was of dat ze misschien van plan waren om uw zoon te ontvoeren (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 20/04/2010, pp. 5-8, 11). Uit uw verklaringen aangaande deze verschillende afzonderlijke

incidenten dient echter geconcludeerd te worden dat het hier enkel gaat om louter persoonlijke

vermoedens en veronderstellingen die niet gebaseerd zijn op enig objectief gegeven. U stelde weliswaar

dat u in de periode 2008-2009 gemerkt hebt dat u telkens als u ergens naartoe ging, voortdurend

gevolgd werd door onbekende personen. U vermoedde dat deze personen tot de geheime politie

behoorden. Toen u vervolgens gevraagd werd waarom u veronderstelde dat het om leden van de

geheime politie ging, kon u dit echter in het geheel niet aannemelijk maken. U beweerde slechts dat u

op straat of op de markt merkte dat een bepaalde persoon verdween nadat u hem gezien en dat het

altijd om andere personen ging (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010, p. 8), wat

weinig overtuigende verklaringen zijn.

Met betrekking tot de door u aangehaalde incidenten blijkt verder uit uw verklaringen nergens dat

uw rechten of vrijheden op enig moment geschonden zouden zijn door de Macedonische politie. U

bent nooit bedreigd of fysiek aangevallen door de Macedonische politie. U verklaarde ook nooit

gearresteerd te zijn (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010, p. 8). Niettemin,

indien u werkelijk meende dat u door politieagenten onrechtmatig behandeld werd of indien u zich

bedreigd voelde door bepaalde privé-personen, dient er op gewezen te worden dat u hiervoor dan geen

beroep hebt gedaan op de in Macedonië bestaande mechanismen om het optreden van de politie aan te

klagen ofwel om beroep te doen op haar hulp of bescherming. Uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt 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 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 Macedonische 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.

Voorts 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
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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.

U verklaarde zich niet tot de ombudsman, de OSCE, of de in Macedonië bestaande NGO’s gewend

te hebben omdat u meende dat ze toch niets voor u konden doen. Om dezelfde reden stelde u ook

geen advocaat geraadpleegd te hebben (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010,

p. 8). Deze uitspraak is echter niet gebaseerd op enig objectief gegeven. Van een asielzoeker kan

namelijk redelijkerwijze verwacht worden dat hij in eerste instantie, alvorens internationale bescherming

in te roepen, alle redelijke middelen tot het verkrijgen van hulp of bescherming in het land van

herkomst uitput, hetgeen u duidelijk niet heeft gedaan.

Daarenboven is het niet aannemelijk dat u nog tot oktober 2009 gewacht hebt om het land te

verlaten, terwijl u verklaarde dat uw problemen toch reeds begonnen waren in 2004 en u vanaf 2008

merkte dat u voortdurend gevolgd werd door bepaalde personen van wie u vermoedde dat ze tot de

geheime politie behoorden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010, p. 5, 8-9).

Deze vaststelling doet afbreuk aan de ernst van de door u beweerde vrees voor vervolging. Uw uitleg

voor uw late vertrek, namelijk dat u eerst wilde afwachten of uw problemen niet vanzelf zouden

verdwijnen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 20/04/2010, p. 11) is weinig overtuigend.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is in bijlage aan uw

administratieve dossier toegevoegd. De door u voorgelegde documenten tenslotte zijn niet van die aard

dat ze afbreuk kunnen doen aan bovenstaande argumentatie. Uw rijbewijs bevat louter persoonlijke

identiteitsgegevens die hier niet in twijfel worden getrokken. Met betrekking tot de faxkopie van de

verklaring, d.d. 21/03/2010, van de voorzitter van de civiele bescherming in de regio Kumanovë-Likovë

tijdens het conflict in 2001, kan worden opgemerkt dat er geen bewijswaarde aan gehecht kan worden,

aangezien gefaxte documenten gemakkelijk te vervalsen zijn."

U haalde verder aan dat u bang was dat iemand uw zoon zou vermoorden (zie gehoorverslag CGVS,

p. 10). U kon uw vrees dienaangaande evenwel niet concretiseren. U verklaarde dat zeven maanden

nadat uw echtgenoot in België was aangekomen onbekenden bij uw buren waren langsgeweest om

te informeren naar uw zoon (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Toen u vervolgens werd gevraagd wie

deze personen waren en waarom iemand uw zoon zou zoeken/zou willen vermoorden, kon u dit in het

geheel niet verduidelijken en bleef u bijzonder vaag (zie gehoorverslag CGVS, p. 10-12). U heeft

bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat deze (hypothetische) problemen het gemeenrechtelijke en

interpersoonlijke niveau zouden overstijgen. De door u aangehaalde problemen houden dan ook geen

verband met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in

internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren omwille

van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging.

Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico zou lopen op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien hebt u niet

aannemelijk gemaakt dat u bij eventuele problemen geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op

de hulp en/of bescherming van de in Macedonië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Zo hebt u

nagelaten om de politie op de hoogte te brengen van uw vrees. Uw motivatie om dit niet te doen, men

name dat u dacht dat de politie uw zoon toch niet zouden helpen, kan niet worden weerhouden als een

aanvaardbare uitleg voor uw nalatigheid (zie gehoorverslag CGVS, p. 15-16). Gevraagd waarom u dit

dacht, antwoordde u in vage en algemene bewoordingen dat ‘jullie nooit in aanmerking komen bij de

politie’ en dat er ‘elke dag mensen worden vermoord en niemand wordt opgepakt’ (zie gehoorverslag

CGVS, p. 15-16). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarnaar hierboven

reeds verwezen werd, blijkt evenwel 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, en hierdoor meer en meer de maatstaven van de
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Europese Commissie benadert. Voorts 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 dit aan te klagen. Bijgevolg hebt u

niet aannemelijk gemaakt dat u zich in geval van problemen niet zou kunnen wenden tot uw

eigen autoriteiten.

De informatie waarop deze beslissing is gebaseerd, werd als bijlage bij het administratieve

dossier gevoegd.

Betreffende uw medische problemen verklaarde u dat u naar aanleiding van de problemen van

uw echtgenoot en uit bezorgdheid om zijn welzijn last kreeg van hoofdpijn en zenuwen. U ging

hiervoor regelmatig op consultatie bij een arts in Sllupçan en kreeg medicatie voorgeschreven tegen de

hoofdpijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 5-6). Ter staving van uw gezondheidsproblemen legde u een

medisch attest neer uit België, opgesteld door een neuroloog, dr. J. Van Deun d.d. 13 juli 2007 waarin

staat dat u aan het posttraumatisch stresssyndroom lijdt. Dit attest is echter helemaal niet concreet. In

het attest wordt bovendien geen enkele indicatie gegeven over de mogelijke oorzaak van uw

psychologische problemen. Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal werden u hierom

bijkomende medische attesten en uw medisch boekje gevraagd uit Macedonië. U kreeg hiervoor tien

dagen de tijd (zie gehoorverslag CGVS, p. 8; p. 16; p. 18). U hebt deze documenten – hoewel de termijn

reeds ruimschoots verstreken is – vooralsnog niet neergelegd. U gaf evenmin een plausibele uitleg voor

het nog steeds ontbreken ervan. Hoe dan ook blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw psychische

problemen heel vaak tot een week voor uw vertrek door een specialist verzorgd werd. Zo kreeg u

medicatie toegediend die soms wel en soms niet hielp (zie gehoorverslag CGVS, p. 6; p. 16). Bijgevolg

blijkt uit niets dat u als gevolg van uw psychische problemen niet in Macedonië behandeld werd/zou

kunnen worden. Aldus dient vastgesteld te worden dat de door u ingeroepen psychische problemen

geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

vermeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Voor een beoordeling van medische/psychische

elementen dient u een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris van

Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980.

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet 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.

Uw Macedonische paspoort en dat van uw zoon bevestigen enkel jullie identiteit en herkomst

uit Macedonië, die hier niet in twijfel worden getrokken.

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. Verzoekster 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. 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 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (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. Aangezien verzoekster stelt dat de motivering in de bestreden beslissing “is te

vaag. abstract en theoretisch en houdt onvoldoende rekening met de dagelijkse realiteit waarin

verzoekster verkeert in Macedonië” en derhalve kritiek uit op de inhoud van de motivering kan zij een

beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig inroepen. Aangezien verzoekster de

beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert verzoekster de

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
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2.3. 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).

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr.

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

het nemen van de bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op de

algemeen bekende gegevens over het land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken

(RvS 1 oktober 2003, nr. 123.728). Uit het administratief dossier blijkt verder dat verzoekende partij op

het Commissariaat-generaal werd gehoord en hierbij bijgestaan werd door haar advocaat. Tijdens het

interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te zetten en nieuwe en/of aanvullende

stukken neer te leggen in aanwezigheid van een tolk. Uit het hieronder vermelde blijkt dat niet kan

worden weerhouden dat het CGVS willekeurig of onzorgvuldig is tewerk gegaan en dat, in tegendeel, de

bestreden beslissing steunt op een grondig onderzoek van de elementen aangebracht door verzoekster

en gedragen wordt door feiten en verklaringen afgelegd tijdens de verhoren.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster beroept zich in het verzoekschrift niet op de status van vluchteling maar vraagt enkel de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Verweerder werpt terecht op dat wat de

vluchtelingenstatus betreft “De motieven van de Commissaris-generaal hieromtrent blijven dan ook

zonder meer gehandhaafd”. Uit het administratief dossier blijken ook geen elementen die op een

persoonlijke vervolging kunnen wijzen in de zin van de vluchtelingenconventie, wat verzoekster erkent.

3.2. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij 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.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekster voert aan dat haar “asielrelaas beantwoordt aan artikel 48/4 § 2, b) van de wet van

15/12/1980”, nu zij “vreest om bij een eventuele terugkeer naar Macedonië het slachtoffer te zullen

worden van foltering of onmenselijké of vernederende behandeling of bestraffing”.

4.2. Verzoekster verklaarde niet terug te kunnen keren naar Macedonië omdat haar “man wordt gezocht

en ik vrees ook voor mijn zoon” (vragenlijst, p.2). De Raad stelt vast dat de asielaanvraag van

verzoeksters echtgenoot ongegrond bevonden werd en dat het beroep dat door haar man werd

aangetekend tegen zijn weigeringsbeslissing werd verworpen (RvV 3 september 2010, nr. 47. 792). In

zoverre verzoekster haar asielaanvraag derhalve steunt op dezelfde motieven als haar man dient voor

verzoekster eveneens te worden vastgesteld dat zij evenmin aannemelijk maakt nood te hebben aan

internationale bescherming omwille van de voorgehouden problemen van haar man.

4.3. Verzoekster meent dat haar verklaringen “voldoende en ernstige aanwijzingen [bevatten] dat zij een

reëel risico loopt op ernstige schade” en dat “Het CGVS stelt verkeerdelijk dat uit de verklaringen van

verzoekster niet kan worden afgeleid dat zij voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de wet op de

subsidiaire bescherming (…) zij vreest in Macedonië opnieuw het slachtoffer te zullen worden van
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bedreigingen en dat de autoriteiten haar niet voldoende bescherming zullen kunnen geven hiertegen.

Verzoekster heeft Macedonië verlaten omdat een normaal en veilig leven voor haar en haar minderjarige

zoon A. (…) aldaar onmogelijk was. In Macedonië riskeert verzoekster het slachtoffer te worden van

wraakmaatregelen vanwege personen vanuit bet drugs- en criminele milieu. De toestand werd voor haar

onhoudbaar en er was geen andere uitweg voor haar dan het land te verlaten.”

4.3.1. Deze beweringen in het verzoekschrift stemmen niet overeen met verzoeksters eerdere

verklaringen waar ze stelde naar België te zijn gekomen om haar man te vervoegen en uitdrukkelijk

verklaarde dat zij zelf geen problemen had (gehoorverslag CGVS, p. 9). Verzoekster heeft nooit te

kennen gegeven dat zij bedreigingen zou ontvangen hebben, ook niet wanneer haar op het einde van

het verhoor gevraagd werd “Heeft u aan mij alle redenen verteld waarom u Macedonië heeft verlaten?”,

waarop zij antwoordde “Ja ik heb het allemaal verteld” (gehoorverslag CGVS, p. 17). Verzoekster gaf

evenmin te kennen dat zij vreesde het slachtoffer te worden van wraakacties van criminelen uit het

drugsmilieu, en gaf enkel aan dat zij “was bezorgd dat iemand mijn zoon wilde vermoorden” wat een

loutere indruk was te meer nu ze strijdig hiermee verklaarde “Niemand wilde hem vermoorden maar ik

had schrik dat iemand dat zou doen”. Haar bezorgdheid is aldus louter gebaseerd op het feit dat bij haar

buren “Een aantal mensen hadden over hem gevraagd”. Verzoekster weet echter niet wie naar haar

zoon vroeg, noch wat er gevraagd werd, noch waarom en wanneer er naar haar zoon geïnformeerd

werd (gehoorverslag CGVS, p. 9). Daargelaten de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen is

het hoe dan ook niet ernstig dat het loutere gerucht dat onbekenden aan haar buren iets aangaande

haar zoon gevraagd zouden hebben verzoekster ertoe deed besluiten dat iemand haar zoon wilde

vermoorden, temeer nu de asielmotieven van haar echtgenoot evenmin geloofwaardig bevonden werden

en zijn voorgehouden problemen aldus niet gegrond bleken (RvV 3 september 2010, nr. 47. 792).

Derhalve kan niet overtuigen dat haar zoon omwille van de problemen van zijn vader geviseerd zou

worden.

4.4. Volgens verzoekster “besluit het CGVS foutief dat verzoekster bij toekomstige problemen beroep

zou moeten kunnen doen op de autoriteiten in Macedonië. Volgens verzoekster is de bescherming tegen

eventuele represailles louter theoretisch en nooit afdoende. Verzoekster vreest dat de lokale autoriteiten

in de praktijk nooit een daadwerkelijke bescherming van haar en haar zoon A. (…) kunnen garanderen.

De autoriteiten in Macedonie hebben weinig of geen vat op mensen of groeperingen die de vaste wil

hebben om een aanslag te plegen of wraakmaatregelen te nemen; zodat een daadwerkelijke

bescherming vanwege de Macedonische autoriteiten niet meer dan dode letter is. Er zal m.a.w. steeds

een permanent gevoel van onveiligheid blijven bestaan in hoofde van verzoekster.”

4.4.1. Daargelaten dat deze discussie louter hypothetisch is nu verzoekster geen nood aan specifieke

beschermende maatregelen aantoont kan ze niet toelichten waarom ze bij de politie “nooit in

aanmerking” zou komen “Hoe kan ik het weten?” (gehoorverslag CGVS, p.16). Verzoekster laat

bovendien na haar loutere beweringen enigszins te staven met objectieve informatie, wat temeer klemt

nu de commissaris-generaal wel allerhande algemene informatie heeft toegevoegd aan het

administratief dossier, waaruit blijkt dat er zwaar geïnvesteerd werd in de ontwikkeling van het

Macedonische politie-apparaat en dat talrijke initiatieven ontwikkeld werden, wat er ook toe geleid heeft

dat het vertrouwen van de bevolking in de politie significant is toegenomen. Verzoekster maakt dan ook

geenszins aannemelijk dat zij -indien nodig- geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de

politie. Overigens verklaart verzoekster zelf dat ze niet in de negatieve aandacht staat van haar

autoriteiten en kreeg ze verder ook alle administratieve steun voor haar vertrek naar het buitenland.

4.5. Verzoekster voert aan dat zij “met ernstige psychische moeilijkheden” kampt en legt een medisch

attest neer waaruit blijkt dat zij lijdt aan het “Post traumatisch stress syndroom”. Het medische attest is

bijzonder summier en verklaart geenszins een PTSD syndroom. Hoe dan ook een medisch attest is

geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoekende partij haar aandoening opliep. De

arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

aandoeningen; desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen (RvS 10

juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2468). Het neergelegde

attest kan het asielrelaas dan ook niet adstrueren.
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4.5.1. De Raad wijst verzoekster erop dat overeenkomstig artikel 9 ter, §1 van de vreemdelingenwet de

Raad niet bevoegd is om bij de behandeling van een beroep tegen een beslissing van het CGVS inzake

asiel en subsidiaire bescherming te oordelen over de vraag of verzoekster aan een ziekte lijdt die een

reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, noch over de vraag of zij een reëel risico loopt

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate verzorging mogelijk is in

het land van herkomst. Verzoekster dient zich inzake de beoordeling van haar medische problemen met

de voorgelegde medische attesten te richten tot de geëigende procedure.

4.6. Verzoekster beperkt zich verder in het verzoekschrift tot het louter herhalen van haar voorgehouden

vluchtrelaas en het louter volharden in haar beweerde nood aan internationale bescherming. Als

dusdanig wordt er echter géén afbreuk gedaan aan de bevindingen van de commissaris-generaal die

steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. De materiële motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden. Er werd geen manifeste

appreciatiefout aangetoond.

4.7. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. Verzoekster vraagt de Raad om de bestreden beslissing te vernietigen en terug te sturen naar de

commissaris-generaal, doch toont niet aan dat aan de bestreden beslissing een substantiële

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden

beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. In acht genomen wat

voorafgaat en de stukken uit het administratief dossier beschikt de Raad echter over genoeg elementen

om de gegrondheid van verzoeksters asielaanvraag te beoordelen.

6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig januari tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


