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nr. 63 937 van 27 juni 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 29 april 2011

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

staatlozen van 28 maart 2011.

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 30 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. PAUL, die loco advocaat S. SAROLEA verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Rom, geboren in Gjilan (Kosovo) en heeft u de

Macedonische nationaliteit. In Macedonië leende uw echtgenoot € 2500 aan drie Albanese broers om

een machine te kopen voor zijn zelfstandige zaak. Toen uw echtgenoot dit bedrag niet op het

afgesproken tijdstip terugbetaalde, werd hij door hen aan het hoofd verwond. Uw echtgenoot werd naar

het ziekenhuis gebracht, waar hij twee dagen later een hersenbloeding kreeg en overleed. Twee dagen

na de begrafenis kwam één van de daders u vertellen dat de schuld zou kwijtgescholden worden, indien

u niet naar de politie zou gaan. De daders wezen u ook op het feit dat er enkel etnische Albanezen bij

de politie werkten. U stapte niet naar de politie en de schuld werd effectief kwijtgescholden. Een
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week daarna kwamen de daders bij u thuis en eisten ze uw dochter D.(…) op. U kreeg twee maanden

de tijd om de schuld alsnog af te lossen, anders moest u uw dochter afgeven. Tijdens deze twee

maanden stelde u de belagers gerust met de woorden dat alles in orde zou komen. Toen de periode

voorbij was kon u hen, terwijl uw buurvrouw alles voor uw vlucht regelde, nog drie maanden aan het

lijntje houden. Een week na de start van het nieuwe schooljaar verliet u, omdat u bang was van de

schuldeisers, Macedonië met uw twee kinderen, richting België. Op 23 september 2010 diende u een

asielaanvraag in. Uw moeder N.(…) S.(…)(O.V. 6.571.301) en uw broer D.(…) (O.V. 6.571.304)

vroegen reeds op 3 februari 2010 in België asiel. U beweert hier met hen geen contact te hebben en dat

zij omwille van andere problemen naar België zijn gekomen. U bent in het bezit van uw Macedonische

identiteitskaart, afgeleverd op 5 juni 2008; uw Macedonische paspoort en het Macedonische paspoort

van uw dochter D.(…) en van uw zoon D.(…), allen afgeleverd op 7 september 2010 en de

overlijdensakte van uw echtgenoot M.(…) K.(…), d.d. 9 maart 2010.

B. Motivering

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

niet besloten kan worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming.

U haalde aan dat u in Macedonië problemen kende met drie Albanese broers waaraan uw echtgenoot

€ 2500 had geleend. Omdat uw echtgenoot op de afgesproken datum het bedrag niet kon

terugbetalen, werd hij door de schuldeisers aan het hoofd verwond, met de dood tot gevolg

(gehoorverslag CGVS, p. 3). Na de dood van uw echtgenoot werd de schuld eerst kwijtgescholden,

maar een week later kwamen de belagers daarop terug, ze eisten dat u binnen de twee maanden het

bedrag alsnog zou betalen, anders zouden ze uw dochter meenemen (CGVS, p. 4-5). Vooreerst dient

hier opgemerkt te worden dat u geen enkel bewijs kan voorleggen waaruit blijkt dat uw echtgenoot als

gevolg van een fysieke aanval op zijn persoon overleden is, bijvoorbeeld een attest van

ziekenhuisopname, een autopsieverslag, een krantenartikel over zijn overlijden of documenten die

betrekking hebben op het gerechtelijk onderzoek naar zijn dood. Voorts is het opmerkelijk dat u de

namen van de moordenaars van uw echtgenoot niet bleek te kennen, temeer daar u ook persoonlijk en

herhaaldelijk door deze mensen werd bedreigd (CGVS, p. 3 ev.). Deze vaststellingen ondermijnen de

geloofwaardigheid van uw ingeroepen problemen. Hoe dan ook, dient te worden vastgesteld dat deze

door u aangehaalde feiten problemen van louter interpersoonlijke (tussen privé-personen) en

gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) aard zijn en daarom als dusdanig niet ressorteren onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren ten gevolge van hun ras, nationaliteit,

religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Evenmin maakte u aannemelijk

dat uw problemen met de schuldeisers verband houden met de bepalingen inzake subsidiaire

bescherming.

Voorts hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u voor uw problemen met deze schuldeisers geen

of onvoldoende beroep kon doen - of bij een eventuele herhaling van die problemen in geval van

een terugkeer naar Macedonië zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de in

Macedonië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten en dat er aldus zwaarwegende gronden zouden

zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar Macedonië voor u een reëel

risico zou bestaan op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Vooreerst verklaarde u zelf nooit enig probleem te hebben gekend met de Macedonische

autoriteiten (CGVS p. 6). Uw motivatie voor het niet inroepen van de bescherming van uw eigen

autoriteiten – met name omdat ze u beloofden dat u de schuld niet meer zou moeten aflossen indien u

niet naar de politie zou stappen en omdat u schrik had omdat u tevens verteld werd dat er enkel

etnische Albanezen werkzaam zijn bij de politie (CGVS, p. 3-4) – is niet afdoende. Vooreerst blijkt uit uw

verklaringen dat u ook nadat de schuldeisers die belofte terug introkken en zelfs dreigden uw dochter

mee te nemen, u nog steeds naliet bescherming te zoeken omdat ze u maar even zouden kunnen

beschermen (CGVS, p. 6). Het is evenwel precies de bedoeling van het indienen van een klacht om

bescherming te krijgen tegen belagers en eventuele verdere problemen die zij zouden kunnen

veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van de feiten

kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden. Daarenboven betreft het hier de moordenaars

van uw echtgenoot. Logischerwijs mag dus verwacht worden dat u informatie over deze personen zou

overmaken aan de politiediensten in Macedonië. Bovendien blijkt uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt dat de Macedonische politie, ondanks de nood aan een aantal

hervormingen, anno 2011 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
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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 2011 beter functioneert, is voorts het

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ten slotte hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u zich om redenen uit de Vluchtelingenconventie of

de definitie van subsidiaire bescherming niet elders in Macedonië kon/zou kunnen vestigen om

uw problemen met de schuldeisers te ontlopen. U stelde dat u nergens in Macedonië veilig zou zijn

omdat de Albanezen overal zitten (CGVS, p. 7). Dit argument overtuigt echter niet daar het weinig

waarschijnlijk is dat alle Albanezen in gans Macedonië van uw problemen met deze drie Albanese

schuldeisers op de hoogte zouden zijn. U deed bovendien nog geen enkele moeite na te gaan of u

momenteel in Macedonië door uw belagers gezocht wordt (CGVS, p. 7).

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovengaande bevindingen.

Uw identiteitskaart en paspoort bewijzen enkel uw identiteit en afkomst uit Macedonië, dewelke door mij

niet worden betwist. Ook aan de identiteit van uw kinderen en aan het overlijden van uw echtgenoot

wordt niet getwijfeld.

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

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen en van de artikelen 48/3 en 48/5 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Wat de afwezigheid van documenten betreft,

verwijst verzoekster naar het Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Als

het relaas van de feiten geloofwaardig is, dient men de kandidaat-vluchteling het voordeel van de twijfel

te gunnen. Verzoekster heeft de overlijdensakte van haar echtgenoot neergelegd alsook

identiteitsdocumenten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds geoordeeld dat er dient

nagekeken te worden of er een vrees voor vervolging bestaat in hoofde van de kandidaat-vluchteling

hoewel er nog twijfels bestaan betreffende sommige elementen van zijn asielrelaas. Haar verklaringen

zijn gedetailleerd, samenhangend en plausibel. Er werden geen tegenstrijdigheden naar voor gebracht.

Aangaande de aard van de door verzoekster aangehaalde problemen, wijst zij erop dat er geen

tegenstrijdigheden naar voor gebracht werden en dat haar Roma-afkomst niet wordt betwist. De

aanhouding van verzoekster ten aanzien van de schuldeisers en haar vrees om naar de politiediensten

te stappen dient te worden nagekeken in het licht van haar toestand als Roma. Verzoekster verwijst

naar algemene rapporten waaruit zou blijken dat de Roma in Macedonië nog steeds het slachtoffer zijn

van discriminaties. Verzoekster meent dan ook dat zij moet worden beschouwd als deel uitmakend van

een sociale groep in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève omdat zij omwille van haar

etnische afkomst een bijzonder hoog risico loopt om te worden mishandeld, zonder bescherming te

kunnen bekomen in geval van terugkeer naar Macedonië en dit gelet op de discriminatie ten aanzien

van de Roma-minderheid. Verzoekster kan niet op een juist gerechtelijk systeem rekenen om haar

rechten te laten gelden wanneer ze het slachtoffer is van dreigingen.

Met betrekking tot de bescherming van de Macedonische autoriteiten, wijst verzoekster erop dat de

informatie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet overeenstemt

met de door meerdere internationale bronnen gebrachte informatie. Er wordt door het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trouwens toegegeven dat er een nood aan een aantal
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hervormingen is. Verzoekster diende geen klacht in omdat ze de schuldeisers vreesde en ze wist dat ze

niet op de bescherming van de politie kon rekenen omwille van haar Roma-afkomst. Uit de informatie

van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt ook dat de situatie van de

Roma nog steeds zorgwekkend is, zodat verzoeksters uitleg waarom ze geen klacht indiende met deze

informatie overeenstemt. Volgens de Department of State van de US is er nog steeds sprake van

corruptie in de politiediensten. Ondanks de genomen maatregelen is het gerechtelijk systeem in

Macedonië nog steeds niet onafhankelijk, onpartijdig en juist en is er nog sprake van terugkerende

corruptie en schending van fundamentele rechten. Amnesty International bracht aan het licht dat er nog

steeds gevallen van foltering zijn en dat rechters meestal geen vervolgingen of onderzoeken uitvoeren.

Als Roma heeft verzoekster redelijkerwijs gedacht dat zij niet op de bescherming van de lokale politie

kon rekenen.

2.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending van de artikelen 48/4 en 48/5 van de

vreemdelingenwet aan. Er bestaat immers een reële mishandeling van de Roma-zigeuners in

Macedonië zonder dat ze op de bescherming van de autoriteiten kunnen rekenen.

2.2. Met toepassing van artikel 48/5, §1 van de vreemdelingenwet kan vervolging in de zin van artikel

48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-

overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat noch de Staat, noch partijen of organisaties die de

Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, inclusief internationale organisaties, geen

bescherming kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade.

Artikel 48/5, §2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bescherming in de zin van artikel 48/3 en artikel

48/4 in het algemeen wordt geboden wanneer de actoren, omschreven in het eerste lid, redelijke

maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door

de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en

bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade vormen, en wanneer de verzoeker

toegang tot een dergelijke bescherming heeft.

Verzoeksters algemene betoog uit haar verzoekschrift en haar verwijzingen naar algemene rapporten,

onder andere een rapport van Amnesty International en rapporten van het United States Department of

State, zijn niet bij machte aan te tonen dat verzoekster geen toegang zou hebben tot bescherming in

haar land van herkomst door de politie of andere instanties en dit meer in het bijzonder omwille van haar

etnische achtergrond. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde echter in

casu vast dat verzoekster nooit naar de politie is gegaan om klacht in te dienen of beroep te doen op de

bescherming van de politie, niettegenstaande zij tevens aangaf nooit enig probleem te hebben gekend

met de Macedonische politie (stuk 4, gehoorverslag CGVS 0918/02/2011, p. 6). Uit het geheel van de

informatie, die zich bevindt in het administratief dossier en uitgebreid werd toegelicht in de bestreden

beslissing, blijkt dat het vinden van bescherming in Macedonië nochtans effectief mogelijk is (stuk 15,

Landeninformatie). Zo staat er een arsenaal aan lokale beschermingsmechanismen ter beschikking van

eventuele slachtoffers. Ook bestaan er in Macedonië verschillende mogelijkheden om klacht in te dienen

tegen het niet correct optreden van de politie (stuk 15, Landeninformatie, SRB Macedonië, Algemene

achtergrondinformatie, Beschermingsmogelijkheden). 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 onder meer 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 onder meer 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 (stuk 15, Landeninformatie, nr. 1 tot met nr. 5).

Het louter verwijzen naar haar Roma-origine teneinde een concreet gebrek aan bescherming aan te

tonen, is onafdoende. Verzoekster blijft niet alleen in gebreke aan te tonen dat zij de lokaal aanwezige

beschermingsmogelijkheden heeft uitgeput naar aanleiding van de feiten waarvan zij meent het

slachtoffer te zijn geworden, maar ook slaagt zij er niet in aan te tonen dat zij van enige bescherming in
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Macedonië voor haar problemen verstoken zou blijven. Verzoekster toont niet aan dat de politie in haar

land van herkomst onwillig of onvermogend is om haar bescherming te bieden.

Daargelaten de vraag of de aangevoerde feiten onder de toepassingsvoorwaarden van het

Vluchtelingenverdrag vallen, is niet voldaan aan een wezenlijke vereiste om de aanvraag te kunnen

laten vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. In het

kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te besluiten

dat de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 of een risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, in geval van een terugkeer naar Macedonië, aantoont.

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 zevenentwintig juni tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


