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nr. 209 800 van 21 september 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS

Broederminstraat 38

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 26 april 2018

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

staatlozen van 26 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 de verzoekende partij en haar advocaat F. RAHOU loco advocaat

R. JESPERS en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Rom afkomstig uit Skopje. U bent Macedonisch

staatsburger. Uw moeder I.O. (…) (O.V. X) vroeg op 17 april 2012 een eerste maal asiel aan in België,

in het gezelschap van uw jongere broer J. (…) en uzelf. U was op dat moment nog minderjarig. Het

Commissariaatgeneraal nam in het kader van haar eerste asielaanvraag op 29 mei 2012 een

weigeringsbeslissing, omdat de door haar aangehaalde problemen van loutere gemeenrechtelijke en

interpersoonlijke aard waren en dus bijgevolg geen verband hielden met één van de criteria zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie. Ook had zij niet aannemelijk gemaakt dat ze omwille van

bovengenoemde problemen onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van deze

problemen in geval van een terugkeer naar Macedonië zou kunnen doen op de hulp van en/ of

bescherming door de in Macedonië aanwezige nationale autoriteiten. Evenmin had ze aannemelijk
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gemaakt dat jullie zich niet elders in Macedonië konden vestigen om problemen met de familie en de

entourage van uw vader A.H. (…) te ontlopen. Voor wat betreft uw medische problemen had zij niet

aannemelijk gemaakt dat u niet terecht kon voor hulp bij de Macedonische gezondheidsdiensten. Het

door uw moeder ingestelde beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd op 11 september

2012 verworpen. Jullie keerden niet terug naar Macedonië en verbleven tot ongeveer maart 2017 in

België. In maart 2017 trok u samen met uw familie – moeder, oudere zus G. (…) (O.V. 7.855.598) en

jongere broer J. (…) naar Duitsland, waar jullie een asielaanvraag indiende. U verbleef er tot december

2017, waarna u op 13 december 2017 naar België werd teruggestuurd. Op 18 december 2017 vroeg u

zelf voor de eerste maal asiel aan bij de Belgische autoriteiten, samen met uw moeder en uw zus G.

(…). U verwees daarbij naar dezelfde asielmotieven zoals deze werden aangebracht door uw

moeder I.O. (…) in het kader van haar tweede asielaanvraag, met name de aanhoudende problemen

met uw vader A.H. (…) die jullie op regelmatige basis telefonisch, via sms-berichten en via Facebook

bedreigingen stuurt. Uw vader dreigt ermee om u, uw moeder en uw broers te vermoorden. Zelf ontving

u via Facebook en eveneens telefonisch een reeks bedreigingen van uw vader. Bij terugkeer naar

Macedonië vreest u dat uw vader A. (…) u, uw moeder of uw broers zal vermoorden en/of iets zal

aandoen. Tevens vreest u dat bij terugkeer naar Macedonië de behandeling voor de medische

aandoening waaraan u lijdt – SMA of spinale musculaire atrofie – niet zal worden verdergezet, en dat u

daar niet op adequate wijze verzorgd zou worden.

Ter staving van uw asielaanvraag verwijst u naar de documenten die uw moeder I.O. (…) (O.V.

4.300.324) in het kader van haar tweede asielaanvraag neerlegde. Tevens legde u uw origineel

paspoort (uitgegeven op 26.10.2011 en geldig tot 25.10.2016), een origineel uittreksel van uw

geboorteakte (d.d. 04.04.2012) en een origineel medisch attest op uw naam (d.d. 18.08.2017) van het

‘Zentrum für ambulante Medizin’ betreffende de medische aandoening waaraan u lijdt – SMA of spinale

musculaire atrofie – en de beschikbare behandelingsmogelijkheden.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag grotendeels baseert op dezelfde motieven als

diegene die door uw moeder in het kader van haar tweede asielaanvraag werden aangehaald. Inzake

deze asielaanvraag heb ik een weigeringsbeslissing genomen, die luidt als volgt:

“Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

Met betrekking tot de door u aangehaalde incidenten/problemen met de familieleden van uw ex-partner

A.H. (…), dient te worden benadrukt dat deze asielmotieven reeds in het kader van uw eerste

asielaanvraag werden besproken, dewelke door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, en dit omdat

de door u aangehaalde problemen van loutere gemeenrechtelijke en interpersoonlijke aard waren en

dus bijgevolg geen verband hielden 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. Ook had u niet aannemelijk gemaakt dat u voor deze problemen onvoldoende beroep kon

doen – of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een terugkeer naar Macedonië

zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Macedonië aanwezige

nationale autoriteiten. Evenmin had u in het kader van uw eerste asielaanvraag aannemelijk gemaakt

dat u zich niet elders in Macedonië kon vestigen om problemen met de familie en de entourage van

Albert te ontlopen. Voor wat betreft de medische problemen van uw zoon B. (…) had u niet aannemelijk

gemaakt dat hij niet terecht kon voor hulp bij de Macedonische gezondheidsdiensten. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verwierp op 11 september 2012 het door u ingestelde beroep tegen deze

beslissing door middel van een afstand van geding. Aangezien u niet inging op uw recht om gehoord te

worden, werd u geacht in te stemmen met de in de beschikking opgenomen grond, waarin de beslissing

van het CGVS werd bevestigd en werd besloten dat u niet had aangetoond dat u redenen had om te

vrezen te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat u een reëel risico op ernstige schade liep

in geval van terugkeer naar Macedonië. U ging hiertegen niet in beroep. Bijgevolg resten er u

geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling

ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.
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U heeft in het kader van uw tweede asielaanvraag verder geen nieuwe elementen aangebracht die de

voorgaande beoordeling inzake uw eerste asielaanvraag kunnen wijzigen.

Aangaande uw vrees dat u bij terugkeer naar Macedonië gearresteerd zal worden en in de gevangenis

zal belanden – u werd immers bij verstek veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf omwille van

heling van gestolen goederen (CGVS, p. 4, 9 en 11), kan er op gewezen worden dat het opleggen van

sancties voor vastgestelde strafbare feiten behoort tot de soevereine bevoegdheid van een nationale

staat en niet per se wijst op vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, noch op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, temeer daar u toegaf de feiten waarvan u

beschuldigd werd daadwerkelijk te hebben gepleegd en dus correct gedagvaard te zijn geweest (CGVS,

p. 12). Voorts blijkt uit niets dat de vigerende strafwetgeving niet correct op u is toegepast/zou toegepast

worden. U tekende geen beroep aan tegen deze uitspraak omdat u zich niet in Macedonië bevond

(CGVS, p. 13). Uit uw verklaringen blijkt echter dat u wel degelijk op de hoogte was van het feit dat er

nog een rechtszaak tegen u hangende was op het moment dat u Macedonië verliet. U

verklaarde immers tijdens uw gevangenisverblijf reeds drie- à viermaal naar het gerechtsgebouw te zijn

gebracht in het kader van deze gerechtelijke procedure (CGVS, p. 12). Bovendien blijkt uit het door u

neergelegde vonnis van de rechtbank van Skopje (d.d. 05.02.2014) dat u, die zelf niet aanwezig was

tijdens deze rechtszaak, er wel degelijk vertegenwoordigd werd door uw advocaat. Daarenboven blijkt

nergens uit uw verklaringen dat u, indien nodig met behulp van uw advocaat die voor u in het verleden

reeds de nodige stappen ondernam bij de Macedonische autoriteiten en u op de hoogte heeft gesteld

van deze veroordeling bij verstek (CGVS, p. 9 en 14), bij terugkeer naar Macedonië niet de nodige

stappen zou kunnen ondernemen om eventueel een heropening van uw zaak te bekomen. Betreffende

de veiligheids- en levensomstandigheden in de Macedonische gevangenissen waarnaar u nog

refereerde en hierbij aansluitend het feit dat u in de gevangenis door een Roma vrouw werd geslagen

(CGVS, p. 15), dient te worden opgemerkt dat u zelf verklaarde dit laatste feit nooit te hebben gemeld bij

de gevangenisbewakers/beambten. U deed dit niet uit schrik dat men u meer zou pesten of men u zou

vermoorden (CGVS, p. 15). Er dient echter gewezen te worden op het feit dat het precies de bedoeling

is van het indienen van een klacht om verdere, ernstigere, problemen te voorkomen. Indien u

de autoriteiten niet op de hoogte stelt van uw problemen, kunnen zij er logischerwijze ook niet tegen

optreden. Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat uit de op het Commissariaat-generaal

beschikbare informatie blijkt dat er in Macedonië verschillende mogelijkheden bestaan om

wantoestanden in de gevangenis aan te klagen. De Macedonische autoriteiten en de Macedonische

politie garanderen voor alle etnische groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en

bestraffing van daden van vervolging. Slachtoffers van ongeoorloofd geweld in de gevangenis kunnen

eveneens klacht neerleggen bij de ombudsman of hulp zoeken bij een ngo. Voorts kan men een klacht

indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), indien in Macedonië zelf de

rechtsweg volledig is gevolgd en er geen rechtsmiddel meer ter beschikking is. Indien men het

slachtoffer is van onrechtmatig of discriminerend optreden van de politie of van andere

overheidsinstellingen, kan men tot slot via een burgerlijke klacht een schadevergoeding eisen op basis

van de Law on Obligation. De grondwet van Macedonië (artikel 13, tweede lid) waarborgt immers het

recht op compensatie van slachtoffers van onder meer politiegeweld. Wat betreft het feit dat u niet naar

de gevangenis terug wil omdat u dan niet meer voor uw gezin kan zorgen dient vastgesteld te worden

dat dit motief van louter persoonlijke aard is en als dusdanig geen verband houdt met één van de criteria

zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, of met de bepalingen uit de definitie van subsidiaire

bescherming.

Daarnaast verwees u in het kader van uw tweede asielaanvraag naar de doodsbedreigingen die uw ex-

partner A.H. (…) op regelmatige basis naar uzelf en uw kinderen stuurt, via sms-berichten en via

Facebook. Bij terugkeer naar Macedonië vreest u dan ook dat uw ex-partner A. (…) u zal vermoorden

en/of uw kinderen iets zal aandoen. Dienaangaande dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk

gemaakt heeft dat u voor de door u aangehaalde problemen met uw ex-partner A.H. (…) – of bij een

eventuele herhaling van dergelijke problemen in geval van een terugkeer naar Macedonië – geen of

onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Macedonië

aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Voordat internationale bescherming kan worden verleend

aan een asielzoeker, dient immers aangetoond te worden dat de asielzoeker geen aanspraak kan

maken op nationale bescherming, hetgeen hier niet het geval is. U legde tot op heden immers op geen

enkel moment een klacht neer in Macedonië (CGVS, p. 8). Gevraagd of u in geval van toekomstige

problemen met A. (…) een klacht zou kunnen gaan neerleggen bij de Macedonische politie, gaf u aan

dat dit een mogelijkheid was (CGVS, p. 17). U stelde echter dat u er geen veilig gevoel zou

hebben omdat A. (…) u en/of uw kinderen iets zou kunnen aandoen voordat de politie iets onderneemt

(CGVS, p. 17). Hierbij dient aangestipt te worden dat de bescherming die de nationale overheid biedt

daadwerkelijk moet zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit

begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht
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houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. Gevraagd of u in geval van (nieuwe) problemen met uw

ex-man in Macedonië een advocaat onder de arm zou kunnen nemen om zijn/haar advies in te winnen,

antwoordde u eveneens bevestigend (CGVS, p. 18). Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-

generaal blijkt bovendien dat in Macedonië maatregelen werden/ worden genomen om de politionele en

gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun doeltreffendheid te verhogen. Niettegenstaande

hervormingen nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te pakken en de georganiseerde

misdaad te bestrijden, blijkt uit informatie dat de politionele en gerechtelijke autoriteiten voor

alle etnische groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van

vervolging garanderen. Hoewel binnen de Macedonische ordediensten nog steeds een aantal

(belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, blijkt uit de informatie dat de Macedonische politie beter

functioneert. De informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal maakt voorts duidelijk dat

Macedonië over een volledig uitgebouwd rechtssysteem beschikt dat ingrijpend werd hervormd in lijn

met de normen van de Europese Unie. Ofschoon verbetering inzake de onafhankelijkheid en

onpartijdigheid van de Macedonische justitie zich nog steeds opdringt, is de efficiëntie en de

transparantie van de rechtspleging verbeterd. Ook stelde u dat u geen geloof had in de

Macedonische politie aangezien deze niets doen (CGVS, p. 20). U verwees in dit verband naar het feit

dat in de Macedonische maatschappij corruptie alomtegenwoordig is (CGVS, p. 20). Gevraagd waarop

u zich baseerde, verklaarde u dat de politie éénmaal was langs gekomen na een diefstal in het huis van

uw nonkel, waarop de politieagent in kwestie aanbood om te helpen op voorwaarde dat uw vader hem

een lamp die hij mooi vond, mee naar huis gaf (CGVS, p. 20). Daarnaast gaf u aan dat, toen uw vader

op intensieve zorgen lag, het ziekenhuispersoneel uw moeder had aangeraden om etenswaren voor

hem te brengen, waarna ze dit zelf opaten. Ook stelde u dat uw moeder toen 100 Euro had betaald aan

de dokter in kwestie om uw vader te mogen gaan bezoeken op intensieve zorgen (CGVS, p. 20).

Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat in beide gevallen uw familieleden geen enkele poging

deden om het corrupte gedrag van de persoon in kwestie aan te kaarten. Gevraagd of uw moeder

het corrupte gedrag van het ziekenhuispersoneel ergens had aangeklaagd, repliceerde u louter met ‘bij

ons vertel je zoiets niet’ (CGVS, p. 20). Gevraagd of uw vader het corrupte gedrag van de politieagent,

die aanbood om hem te helpen in ruil voor een lamp, ergens had aangekaart, stelde u eveneens van

niet (CGVS, p. 21). Uit niets blijkt dan ook dat u persoonlijk ten gevolge van corruptie geen beroep zou

kunnen doen op de hulp van de Macedonische autoriteiten. Uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt bovendien dat in het geval de Macedonische politie haar werk in particuliere gevallen niet

naar behoren zou uitvoeren, er mogelijkheden zijn die openstaan voor elke burger om eventueel

machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen. Klachten kunnen

worden ingediend bij het intern controleorgaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bij het

Openbaar Ministerie en bij de Ombudsman. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder

meer gedoogd en kan leiden tot sanctionerende maatregelen en/of gerechtelijke vervolging.

Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat voorzieningen inzake kosteloze rechtsbijstand in

Macedonië aanwezig zijn. Ook uit uw verklaring dat uw ex-partner bevriend is met de recent verkozen

burgemeester Kucu Dudush en deze -volgens uw verklaringen en de verklaringen van uw dochter G.

(…) – uw ex-partner heeft aangeboden zijn gerechtskosten te betalen en voor hem een reispas te

regelen (CGVS, p. 17; CGVS G.H. (…), p. 11) kan geenszins afgeleid worden dat Kucu Dudush al uw

beschermingsmogelijkheden kan beïnvloeden. Bovendien blijkt uit niets dat in geval van een

confrontatie met corruptie, u geen stappen hiertegen zou kunnen ondernemen. Informatie stelt

immers ook nog dat, ofschoon ook hier nog verdere hervormingen aangewezen zijn, Macedonië diverse

maatregelen treft om corruptie binnen de verschillende overheden te bestrijden. Zo is er een

staatsprogramma en actieplan ter preventie en bestrijding van corruptie voor de periode 2016-2019,

waarvan de uitwerking en implementatie wordt opgevolgd door de “State Commission for the Prevention

of Corruption”. Meerdere anticorruptie-instanties zijn actief in het onderzoeken van en gerechtelijk

bestrijden van corruptie. De Macedonische overheid wordt bij al het voorgaande bijgestaan door de

“OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to Skopje”. Onder impuls van de

OSCE wordt een verhoogde aandacht besteed aan de trainingen van politieofficieren, de strijd tegen de

georganiseerde misdaad en corruptie, de zogenaamde community policing, e.d.m. In het licht

van voorgaande informatie blijkt eveneens uit niets dat uw zoon, mocht hij anno 2018 alsnog slachtoffer

worden van verbale beledigingen door politieagenten (CGVS B.H. (…) p. 8-9), hij hiertegen geen

stappen zou kunnen ondernemen.

Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele

(veiligheids)problemen de in Macedonië opererende autoriteiten aan alle onderdanen ongeacht hun

etnische origine voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de

Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw

Macedonische paspoort en dat van uw zoon J.O. (…), alsook jullie respectievelijke geboorteaktes
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bevestigen slechts jullie identiteit en nationaliteit, hetgeen elementen zijn die in deze beslissing niet ter

discussie staan. Aan uw initiële veroordeling wegens drugsbezit tot een gevangenisstraf van één jaar en

zes maanden, en uw daaropvolgende vrijlating uit de gevangenis van Idrizovo, zoals aangetoond d.m.v.

het strafuitvoeringsbevel op uw naam (d.d. 28.02.2011) van de rechtbank van eerste aanleg van Skopje

en de vrijlatingsbrief op uw naam (d.d. 12.08.2011), wordt in deze beslissing evenmin getwijfeld. De

door u neergelegde print-outs van een aantal Facebookconversaties en een reeks handgeschreven

nota’s van sms’en afkomstig van A.H. (…), vormen een (begin van) bewijs van de door u aangehaalde

problematische relatie met uw ex-man, maar doen verder geen afbreuk aan de hierboven gemaakte

vaststelling dat uit niets blijkt dat u voor de door u aangehaalde problemen geen beroep kan doen/zou

kunnen doen op de hulp en/of bescherming van de Macedonische autoriteiten.

Gelet op het voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken

dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het Commissariaat-generaal (CGVS) over

dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.”

Volledigheidshalve dient met betrekking tot de door u ingeroepen medische problemen, die u staafde

aan de hand van een medisch attest op uw naam (d.d. 18.08.2017) van het ‘Zentrum für ambulante

Medizin’, te worden vastgesteld dat deze 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. In

dit verband dient bovendien te worden gewezen op het feit dat uw medische problemen reeds in het

kader van de eerste asielaanvraag van uw moeder I.O. (…) als asielmotief werden ingeroepen, en dat

deze door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, onder meer omdat zij niet aannemelijk gemaakt dat u

niet terecht kon voor hulp bij de Macedonische gezondheidsdiensten. U dient voor de beoordeling van

medische elementen 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.

Derhalve kan ook ten aanzien van u niet 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 overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststelling niet wijzigen. Uw

paspoort en uw geboorteakte bevestigen slechts uw identiteit en nationaliteit, hetgeen elementen zijn

die in deze beslissing niet ter discussie staan.

C. Conclusie



RvV X - Pagina 6

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. Het verzoekschrift

Verzoeker beroept zich in een enig middel op de:

“- Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen. Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van het materiële

motiveringsbeginsel. Schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schending van het redelijkheidsbeginsel.

- Schending van artikel 3 EVRM.

- Schending van de artikelen 48/3,48/4, 48/5 en 48/6 van de Vreemdelingenwet.

- Schending van artikel l.A.2. van het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van

28 juli 1951.

- Schending van de richtlijnen van de UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof”.

Verzoeker betoogt vooreerst dat verweerder zijn verzoek om internationale bescherming op zichzelf en

als een eerste verzoek moest beoordelen en niet mocht vertrekken vanuit het tweede verzoek om

internationale bescherming vanwege zijn moeder. Er diende bijvoorbeeld te worden onderzocht hoe de

problematiek met zijn vader voor verzoeker op datum van vandaag een grond zou kunnen vormen voor

internationale bescherming. De bestreden beslissing vertrok ten onrechte vanuit een foutieve

beoordelingsbasis, met name artikel 57/6/2 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet).

Verzoeker benadrukt verder dat de beoordelingen ten aanzien van zijn moeder reeds dateren van 2011.

Er diende actueel te worden geoordeeld. Waar gemotiveerd wordt dat hij bescherming zou kunnen

genieten, is de bestreden beslissing volgens verzoeker theoretisch en dubbelzinnig. Theoretisch in die

zin dat wat op papier bestaat niet overeenstemt met de corruptie op het terrein en dubbelzinnig in die zin

dat er herhaald wordt gesteld dat er nog problemen zijn maar toch wordt geopteerd voor de visie dat er

voldoende beschermingsmogelijkheden zijn.

Volgens verzoeker kaderen zowel de problemen met zijn vader als de medische problematiek in zijn

hoofde binnen artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag. De bedreiging heeft te maken met het feit

dat hij een Roma is en dat intrafamiliale geschillen in deze groep met geweld worden uitgevochten.

Medische zorgen worden hem ontzegd omdat hij tot de Roma-gemeenschap behoort.

Verzoeker wijst op artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet en de richtlijnen van UNHCR. Hij stelt dat aan

hem het voordeel van de twijfel moet worden verleend.

Verzoeker verwijt verweerder dat steeds de meest nadelige interpretatie wordt gehanteerd en dat er

daardoor appreciatiefouten werden begaan.

Verzoeker vestigt de aandacht op de door hem aangehaalde medische problemen en het door hem

neergelegde medische attest. Dit element wordt volgens hem in de bestreden beslissing volledig

genegeerd.

Verzoeker werd verder niet eens gehoord over de subsidiaire beschermingsstatus. Er werden geen

vragen gesteld over de actuele toestand in Macedonië en over de behandeling van Roma-zigeuners in

het kader van een ernstige medische problematiek.

Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, minstens om de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Waar verzoeker zich beroept op de schending van “de richtlijnen van de UNHCR, Note on Burden

and Standard of Proof”, dient vooreerst te worden opgemerkt dat, hoewel de richtlijnen van UNHCR

waardevolle aanwijzingen bevatten voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig

artikel 1 van het Verdrag van Genève, zij geen afdwingbare rechtsregels bevatten. Derhalve kan

verzoeker zich niet dienstig op de schending van deze richtlijnen beroepen.



RvV X - Pagina 7

3.2. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.4. Verzoeker betoogt vooreerst dat verweerder in de bestreden beslissing niet mocht verwijzen naar

de beslissingen die werden genomen ten aanzien van zijn moeder en in het kader van haar respectieve

eerste en tweede verzoek om internationale bescherming. Tevens laat hij uitschijnen dat deze

problemen integraal opnieuw hadden moeten worden onderzocht. Verzoeker kan in dit betoog echter

niet worden gevolgd. Hij kan onderhavig verzoek om internationale bescherming immers niet

aanwenden om een vorm van beroep in te stellen tegen de eerdere, definitief geworden beslissingen die

in het kader van de verzoeken om internationale bescherming van zijn moeder werden genomen en

waarin de door zijn moeder aangehaalde problemen werden beoordeeld. Aangezien verzoeker zich in

het kader van onderhavig verzoek om internationale bescherming, zoals terecht wordt gemotiveerd in de

bestreden beslissing en zoals verzoeker in het geheel niet betwist, grotendeels beroept op dezelfde

motieven en problemen als degene die door zijn moeder werden aangehaald in het kader van haar

tweede verzoek om internationale bescherming, spreekt het voor zich dat de commissaris-generaal in

de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker inzake deze motieven en problemen weldegelijk

mocht verwijzen naar de definitief geworden beslissingen die reeds omtrent deze motieven en

problemen werden genomen. De commissaris-generaal gaat, om zich een juist beeld te vormen van de

situatie waarin de vreemdeling zich bevindt, immers alle objectieve gegevens na die hij nodig heeft om

zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de beoordeling van de zaak houdt hij rekening met alle feitelijke

elementen, ook met deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij en beslissingen die resulteren uit

vroegere verzoeken om internationale bescherming vanwege de vreemdeling en diens familieleden.

Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat, in het kader van een verzoek om internationale bescherming,

uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere, door familieleden

ingediende verzoeken om internationale bescherming bekend waren.

Gelet op het voorgaande, zijn de in de bestreden beslissing opgenomen motieven inzake de

beoordeling ten aanzien van verzoekers moeder in het kader van haar tweede verzoek om

internationale bescherming, die blijkens het niet-betwiste feitenrelaas en in tegenstelling met wat

verzoeker tracht te laten uitschijnen geheel niet dateert van 2011 nu dit tweede asielverzoek door

verzoekers moeder werd ingediend in 2017, pertinent en terecht en volstaan deze om te besluiten dat in

hoofde van verzoeker en op basis van de door zijn moeder aangehaalde asielmotieven en problemen

het bestaan van een nood aan internationale bescherming niet kan worden aangenomen.

Dit geldt des te meer nu verzoeker, hoewel hij kritiek spuit en verweerder een gebrek aan onderzoek

naar de huidige stand van zaken verwijt, noch in de loop van onderhavig verzoek om internationale

bescherming, noch in het voorliggende verzoekschrift, ook maar één concreet en dienstig argument of

element aanreikt dat zou kunnen leiden tot een andere oordeelsvorming en totaal niet aantoont dat of

waarom de reeds gedane beoordeling inzake de door zijn moeder aangevoerde motieven en problemen

heden en voor hem niet of niet langer van toepassing zou zijn. Met de blote beweringen dat de situatie

op het terrein mogelijk afwijkt van de situatie op papier en met het louter belichten van de nog

bestaande problemen inzake bescherming in Macedonië, kan verzoeker namelijk hoegenaamd geen

afbreuk doen aan de motieven die dienaangaande in de bestreden beslissing zijn opgenomen, noch aan

landeninformatie waarop deze motieven zijn geschraagd.
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Verzoeker vestigt daarnaast andermaal de aandacht op zijn medische problematiek en laat doorschijnen

dat hij in Macedonië omwille van zijn etnie verstoken zou blijven van behandeling. In zoverre verzoeker

daarbij beweert dat met dit element in de bestreden beslissing geen rekening zou zijn gehouden, kan

worden opgemerkt dat dit een loutere en kennelijke miskenning vormt van de inhoud van de bestreden

beslissing. In deze beslissing wordt omtrent de voormelde problematiek met recht gemotiveerd als volgt:

“Volledigheidshalve dient met betrekking tot de door u ingeroepen medische problemen, die u staafde

aan de hand van een medisch attest op uw naam (d.d. 18.08.2017) van het ‘Zentrum für ambulante

Medizin’, te worden vastgesteld dat deze 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. In

dit verband dient bovendien te worden gewezen op het feit dat uw medische problemen reeds in het

kader van de eerste asielaanvraag van uw moeder I.O. (…) als asielmotief werden ingeroepen, en dat

deze door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, onder meer omdat zij niet aannemelijk gemaakt dat u

niet terecht kon voor hulp bij de Macedonische gezondheidsdiensten. U dient voor de beoordeling van

medische elementen 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.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Vooreerst betwist verzoeker niet dat reeds ten

aanzien van zijn moeder werd vastgesteld dat deze niet aannemelijk maakte dat verzoeker niet voor

hulp terecht kon bij de Macedonische gezondheidsdiensten. Dat gezondheidszorg aan verzoeker

(omwille van zijn etnie) zou worden ontzegd in Macedonië kan aldus niet worden aangenomen. Dit geldt

nog des te meer nu uit verzoekers eigen verklaringen duidelijk het tegendeel blijkt aangezien hij in het

verleden weldegelijk werd geholpen. Zo gaf hij aan dat hij aldaar verschillende onderzoeken onderging

en dat deze onderzoeken leidden tot de diagnose ‘SMA’, dat hij er dokters raadpleegde en dat hij er

constant in het ziekenhuis vertoefde samen met zijn moeder. Hij ging er vaak op controle en verbleef

vele nachten in het ziekenhuis, al kreeg hij aldaar naar eigen zeggen en omdat dit te duur was en omdat

de dokters zijn ziekte als onbehandelbaar achtten, geen adequate behandeling (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.13-14). Dat aan verzoeker omwille van zijn etnie heden plots wel de toegang tot

gezondheidszorg zou worden ontzegd in Macedonië, kan dan ook niet overtuigen. Dit geldt nog des te

meer gelet op de informatie in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier. Hieruit blijkt dat

discriminatie in Macedonië bij wet verboden is, dat de overheid er een commissie oprichtte voor de

bescherming tegen discriminatie, dat slachtoffers van discriminatie zich daarnaast kunnen richten tot de

ombudsman en interne controleorganen, dat Macedonië actief deel uitmaakte van de Roma Inclusion

Decade, dat daarbij door de overheid werd geïnvesteerd in de implementatie van de nationale strategie

voor de Roma Decade, dat in dit kader steun werd verleend aan informatiecentra die Roma begeleiden

bij het verkrijgen van onder andere gezondheidszorg en dat er op het vlak van gezondheidszorg

vooruitgang werd geboekt door de inzet van gezondheidsbemiddelaars.

De overige door verzoeker neergelegde documenten kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of

betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande.

3.5. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoeker toont gelet op het voormelde en nu hij voor het overige geen andere elementen aanreikt

op basis waarvan hij in aanmerking zou kunnen komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, evenmin aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.7. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 eenentwintig 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


