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nr. 209 084 van 10 september 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

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 23 april 2018

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

staatlozen van 21 maart 2018.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 juni 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 september 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, 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 etnisch Turks en Rom, heeft u de Macedonische nationaliteit en bent u

afkomstig uit Skopje, Macedonië. Van 1964 tot 1972 was u gehuwd met J. J. (…). Samen kreeg u twee

kinderen: H. J. (…) (o.v. (…)), die al jaren in België verblijft en de Belgische nationaliteit heeft, en E. J.

(…), die in Macedonië woonde maar enkele jaren geleden overleed. In 2007 of 2008 huwde u met E. A.

(…) die in 2008 overleed. Tot 2008 woonde u in Veles, daarna verhuisde u naar Skopje. U verbleef er bij

uw neef in de wijk Zlakukani. Toen u ziek werd, werd het voor uw neef meer en meer moeilijk om voor u

te zorgen, tot hij uiteindelijk besliste dat hij niet meer voor u kon zorgen. Na een opname in het

ziekenhuis was u zonder verblijfplaats. Op 2 september 2016 kwam uw zoon u halen in Macedonië.
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Omdat u in Macedonië niemand meer heeft en omwille van uw leeftijd en gezondheidsproblemen niet

meer voor zichzelf kan zorgen, wil u in België blijven bij uw enige nog levende zoon. U vroeg op 16

februari 2018 asiel aan. Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: uw

paspoort, een vertaling van de overlijdensakte van uw echtgenoot E. (…), een vertaling van een attest

dat u geen vastgoedeigendom heeft, de Belgische identiteitskaart van uw zoon, een attest van uw arts

in België met een overzicht van uw medische problemen en de stelling dat u niet alleen naar uw

thuisland kan reizen, verschillende (vertalingen van) attesten van uw artsen in Macedonië, die een

overzicht geven van uw medische situatie en behandelingen.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen en door onderzoek wordt door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft.

Volgens uw verklaringen verliet u uw land en kwam u naar België omwille van uw slechte

gezondheidstoestand, omdat u in Macedonië niemand heeft die voor u kan zorgen en omdat u bij uw

zoon wil zijn (CGVS, p. 2-3, 5). Er dient te worden vastgesteld dat de door u ingeroepen motieven van

persoonlijke, socio-economische en medische aard zijn en aldus geen verband houden met de criteria

bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld

in artikel 48/4 van diezelfde wet. Uit uw administratief dossier bleek dat u in Macedonië geen problemen

kende met uw medeburgers of met uw autoriteiten (vragenlijst CGVS, vraag3.7). U dient voor de

beoordeling van de door u aangehaalde medische motieven, die werden gestaafd door

meerdere medische attesten, een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15

december 1980.

De door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw paspoort en de

identiteitskaart van uw zoon bevestigen slechts uw identiteit en nationaliteit en die van uw zoon, die hier

niet ter discussie staan. Aan het overlijden van uw echtgenoot, het feit dat u geen vastgoed bezit en uw

medische problemen wordt evenmin 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. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM, van artikel

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen “48 t.e.m.

48/6” van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. X; RvS 15 februari 2007, nr. X). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift

blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk

aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen

op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die
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in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3.1. Verzoekende partij duidt er in haar verzoekschrift op dat zij sterk hulpbehoevend is en dat zij in

Macedonië niet langer beroep kon doen op haar sociaal netwerk. Verder krijgt zij van de Macedonische

overheid geen uitkering, noch verkrijgt zij enige tussenkomst voor haar medische kosten of een andere

vorm van bijstand. Verzoekende partij wijst er in dit verband op dat haar etnische origine gemengd

Turks/Roma is en dat haar iedere vorm van steun door de Macedonische overheid op discriminerende

wijze wordt onthouden. Verzoekende partij betoogt dat zij behoort tot een sociale groep, met name de

Roma, die in haar land van herkomst geen of nauwelijks toegang hebben tot de noodzakelijke sociale

bijstand.

2.2.3.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij op geen enkel moment tijdens haar gehoor

gewag heeft gemaakt van het feit dat zij omwille van haar etnische origine geen steun verkrijgt vanwege

de Macedonische autoriteiten. Tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal stelde zij louter dat

zij geen steun kreeg van de overheid omdat ze geen adres had en omdat zij steeds in het zwart had

gewerkt (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 13/03/2018, p. 4). Deze post-

factumverklaring, waarbij zij haar problemen plots koppelt aan haar etnische origine, kan dan ook

geenszins overtuigen. Dat haar autoriteiten haar omwille van haar etnische origine op discriminerende

wijze zouden hebben behandeld blijkt derhalve nergens uit. De Raad wijst er verder nog op dat het

loutere feit te behoren tot een “sociale groep” in geen geval afdoende is om een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken. Deze vrees moet immers individueel in hoofde van verzoekende partij

worden aangetoond. Zij blijft hier echter in gebreke, nu nergens uit blijkt dat zij in Macedonië problemen

kende omwille van het feit dat zij gemengd Turks/Roma is.

De Raad treedt verwerende partij dan ook bij in de motivering dat de door verzoekende partij ingeroepen

motieven van louter persoonlijke, socio-economische en medische aard zijn en dat zij aldus geen

verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria inzake subsidiaire

bescherming vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De Raad wijst erop dat indien verzoekende partij een verblijfsmachtiging wenst te bekomen op basis van

medische gronden zij hiertoe de geëigende procedure voorzien bij artikel 9ter van de Vreemdelingenwet

dient te volgen.

2.2.4. Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus

met toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch de subsidiaire beschermingsstatus met

toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de voormelde wet kan worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van

de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in Macedonië een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.5. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 9), en dat verzoekende partij tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 13 maart 2018 de kans kreeg om de

redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Macedonisch. De commissaris-generaal heeft

het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld

en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS

21 maart 2007, nr. X; RvS 28 november 2006, nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.6. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid
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ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. X).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat de door verzoekende

partij ingeroepen motieven van louter persoonlijke, socio-economische en medische aard zijn en dat zij

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

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria inzake

subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, oordeelt de Raad dat de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. De opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet

worden bijgetreden.

2.2.7. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

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 tien september tweeduizend achttien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


