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Inleiding 

Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in Noord-Macedonië. De informatie in deze COI Focus 

loopt tot en met 29 november 2022.  

Dit document is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 13 augustus 2021.  

De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften 

in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling 

voorkomen en er tegen eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.  

Het eerste hoofdstuk analyseert de staat van de democratie. Hierbij gaat de aandacht naar de 

capaciteit van het kiesstelsel en naar de gang van zaken in de politiek tijdens de laatste jaren, maar 

ook naar de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.  

In het tweede hoofdstuk gaat de aandacht naar de wetgeving in verband met de bescherming van 

burgers (inclusief de toepassing ervan) tegen eventuele schendingen van de mensenrechten. Verder 

is er aandacht voor het functioneren van het gerecht en de veiligheidsdiensten. Dit hoofdstuk biedt 

ook een overzicht van de mogelijke rechtsmiddelen in geval van een eventuele schending van bepaalde 

rechten en vrijheden.  

Het derde hoofdstuk onderzoekt een aantal heel specifieke situaties, met name de situatie van de 

Roma, van slachtoffers van huiselijk geweld, van LGBTI-personen, van journalisten en activisten en 

van de etnisch-Albanese minderheid.  

Deze COI Focus is gebaseerd op een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-

Macedonië. Het gaat hierbij over publicaties van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), van de 

European Union Agency for Asylum (EUAA), van de United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), van de Raad van Europa en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (United 

States Department of State, USDoS), alsook publicaties van internationale ngo’s en organisaties 

(Freedom House, Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW), de Bertelsmann Stiftung, 

Reporters Without Borders). Ten slotte zijn ook een aantal Noord-Macedonische bronnen opgenomen 

zoals nationale ngo’s en de nationale en internationale mediakanalen. 

Ook de relevante informatie uit de jaarlijkse landenrapporten van de Europese Commissie (EC) maakt 

deel uit van dit overzicht. In deze rapporten evalueert de EC de lokale implementering van het EU-

uitbreidingsbeleid voor Noord-Macedonië. Dit uitbreidingsbeleid is gebaseerd op vooropgestelde 

criteria waarvan sommige ook relevant zijn in dit COI-overzicht.  

Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Noord-Macedonië op de voet. Informatie over de jaren vóór 

2016 is, voor zover niet relevant, niet opgenomen in dit overzicht. 
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1. Democratie 

1.1. Algemeen 

Noord-Macedonië heeft zich in 1991 onafhankelijk verklaard van het toenmalige Joegoslavië.1 De 

officiële naam Noord-Macedonië bestaat evenwel pas sinds 13 februari 2019 wanneer de Prespa-

overeenkomst2 tussen Griekenland en Noord-Macedonië, die de nieuwe naam van het land 

officialiseert, in werking is getreden (zie ook 1.5.).3 Aan de naamsverandering was in 2018 een 

referendum onder de Noord-Macedonische bevolking voorafgegaan (zie ook 1.2.).4  

Noord-Macedonië is een parlementaire democratie. Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022), een 

internationale instelling die onderzoek verricht naar sociale evoluties in Europa en de Verenigde Staten 

(VS) met het oog op een optimalisering van het ondernemersklimaat en van de trans-Atlantische 

samenwerking, is de scheiding der machten voorzien tussen de wetgevende macht (het éénkamerige 

parlement of de Sobranie); de uitvoerende macht (president en regering) en de gerechtelijke macht. 

De verkozen president is staatshoofd en opperbevelhebber van de strijdkrachten. De president kan 

éénmalig een veto stellen tegen door het parlement goedgekeurde wetgeving. Wanneer een wet hierna 

een tweede keer wordt voorgelegd, moet de president dit aanvaarden. Momenteel werkt de president 

goed samen met de regering, vermits ze tot dezelfde politieke familie behoren. Het Grondwettelijk Hof 

waakt erover dat nieuwe wetgeving conform is aan de Grondwet. Individuele burgers kunnen zich tot 

dit hof wenden om de grondwettelijkheid van een wet na te laten gaan.5  

De inclusie van etnische minderheden bij zowel de wetgevende als de uitvoerende macht is expliciet 

voorzien door het zogenoemde Ohrid Framework Agreement (OFA).6 Sindsdien zijn deze minderheden 

ook daadwerkelijk vertegenwoordigd in het parlement. De Albanese minderheid (zie 3.5.) is via 

minstens één politieke partij ook vertegenwoordigd in de regering zelf.7  

Nog volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) functioneert het parlement goed maar is het wel heel 

sterk gepolariseerd.8 Vooral de (huidige) oppositiepartij Internal Macedonian Revolutionary 

Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) houdt een harde etno-

nationalistische, verdelende lijn aan (tegen de Albanese minderheid) en blijft ook gekant tegen de 

naamsverandering. De etno-nationalistische mobilisering door politieke actoren verhindert de 

ontwikkeling van één gemeenschappelijke (natie-)staat voor alle burgers.9 Volgens de EC (2022) is 

de inter-etnische situatie op het terrein zelf evenwel heel kalm gebleven. Het OFA wordt zonder meer 

geïmplementeerd. Er is ook een Comité voor de relaties tussen de gemeenschappen actief dat haar 

inspanningen nog verhoogd heeft (door studenten uit de verschillende gemeenschappen samen te 

brengen).10 

De sterke polarisering tussen regering en oppositie is, volgens de Bertelsmann Stiftung, het 

belangrijkste obstakel om te komen tot een verhoogde efficiëntie van de instellingen. In de periode 

2020-2022 is slechts in zeldzame situaties nog een consensus over nieuwe wetgeving bereikt (zoals 

                                                
 

1 Europa Nu, Noord-Macedonië, s.d., url  
2 Deze overeenkomst bepaalt onder meer dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op 12 februari 
2019 van naam is veranderd en vanaf die datum officieel de Republiek Noord-Macedonië heet. 
3 UN Secretary General [website], 13/02/2019, url 
4 Euractiv, 01/10/2018, url; Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, 02/2019, url 
5 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.12, url; EASO, 11/2016, url 
6 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.7, url 
7 EASO, 11/2016, url  
8 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.12, url 
9 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, pp. 6-7, url 
10 EC, 12/10/2022, p.11, url  

https://www.europa-nu.nl/id/vgaxlcr1jzkq/noord_macedonie#:~:text=In%201991%20verklaarde%20Noord%2DMacedoni%C4%97,lidstaat%20van%20de%20Europese%20Unie
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-02-13/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-prespa-agreement
https://www.euractiv.com/section/all/news/eu-and-nato-welcome-macedonias-referendum-result-despite-low-turnout/
https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Publikationen/2019-02-01%20Bericht%20MKD-Web.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_FYROM_Nov2016.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_FYROM_Nov2016.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
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bijvoorbeeld de Wet over de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en huiselijk 

geweld, zie 3.2.). Toch stelt deze bron (2022) ook dat alle invloedrijke politieke actoren de 

democratische instellingen altijd zijn blijven aanvaarden en dat ook de oppositie in 2021 blijven 

deelnemen is aan het politieke debat in het land (zie 1.2.). De interetnische relaties bij de bevolking 

(zie 3.5.) zelf zijn, nog steeds volgens deze bron, op het terrein overigens aan het verbeteren en de 

gewone burgers aanvaarden de legitimiteit van de democratische instellingen.11 Ook de EC stelt in het 

North-Macedonia 2022 Report dat het werk van het parlement ontsierd wordt door polarisatie die de 

aanname van veel wetgeving vertraagt.12 

De Europese Commissie (EC) heeft in 2018 een officiële communicatie uitgebracht waarin de staat 

van de democratie in Noord-Macedonië (net als in de andere landen van de westelijke Balkan) in 

verband wordt gebracht met het fenomeen state capture (het kapen van de staat). Het gaat over een 

sterke verwevenheid tussen politieke en economische elites waarbij ook corruptie (zie 1.3) en 

georganiseerde misdaad (zie 1.4.) een fundamentele rol spelen. Het gevolg van de verwevenheid is 

dat de politiek (op alle niveaus) uitgebreid tussenkomt bij het gerecht, de overheidsadministraties en 

de media. Het fenomeen geeft aanleiding tot een gevoel van straffeloosheid en ongelijkheid in de 

samenleving.13  

Het fenomeen state capture is in 2020 ook door het Clingendael-instituut en door Transparency 

International (TI), een internationale watchdog die de internationale anticorruptiebeweging aanvoert, 

in detail uit de doeken gedaan: 

“State capture is understood as efforts by private actors and public actors with private interests to 

redirect public policy decisions away from the public interest, using corrupt means and clustering 

around certain state organs and functions.”14  

“State capture can be defined as systemic political corruption in which politicians exploit their 

control over a country’s decision-making processes to their own advantage.”15  

“State capture refers to a process in which (political) actors infiltrate state structures with the help 

of clientelist networks and use these state structures as a mantle to hide their corrupt actions. 

These political elites can exploit their control over state resources and powers for private or 

partypolitical gain. In its most extreme form, state capture entrenches itself into every part and 

level of society and state, leading to the monopolisation of power in the hands of one political party 

and its leadership.”16 

Volgens het Clingendael-instituut (2020) is cliëntelisme het essentiële onderdeel van state capture. 

De machtsbasis voor de politieke elites zijn cliëntelistische netwerken waarbij politici hun kiezers 

bedienen met overheidsmiddelen. Het kapen van de staat gaat, volgens deze bron, veel verder dan 

kleinschalige corruptie ten voordele van het eigen netwerk. Het gaat over een systematisch misbruik 

van de overheidsmiddelen dat het democratische principe van checks en balances aanvreet, in het 

voordeel van de heersende partij.17 Wat Noord-Macedonië betreft, brengt het rapport van het 

Clingendael-instituut vooral de regeerperiode van Gruevski (2006-2016) (voor de gerechtelijke 

vervolging en vlucht van Gruevski zie 1.2.) in verband met het fenomeen van het kapen van de staat.18  

                                                
 

11 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.14, url 
12 EC, 12/10/2022, p.9, url 
13 EC, 06/02/2018, p.3, url  
14 TI, 2020, p.6, url  
15 Clingendael Institute, 20/09/2020, p.1, url  
16 Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url  
17 Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url  
18 Clingendael Institute, 20/09/2020, url 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
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Volgens een ander uitgebreid rapport (2020) over het fenomeen van het kapen van de staat (state 

capture) in de westelijke Balkan steekt Noord-Macedonië er bovenuit wanneer het gaat over corruptie 

en netwerken van cliëntelisme. Ook dit rapport verwijst in het bijzonder naar de periode 2010-2013: 

“The use of corruption by clientelistic networks has been highly prominent in certain governments 

and at certain periods of time. North Macedonia stands out in this regard. Particularly between 

2010 and 2013 the same top-level officials were involved, and often collaborated, in several cases 

of abuse of office. For instance, the former prime minister Nikola Gruevski, and the former minister 

for transport Mile Janakieski, collaborated in five different corruption cases described in the 

database (Traektorija, Talir, TNT, Titanic and Torture). Likewise, Gruevski collaborated with the 

former interior minister Gordana Jankuloska in the Tank case. The Tank case involved Gruevski 

asking Jankuloska to carry out a public procurement to buy a new Mercedes Benz vehicle and favour 

the operator Mak Auto Star Dooel in the process. In order to respond to Gruevski’s request, 

Jankuloska involved her assistant, Gjoko Popovski, also a defendant in the case, in what illustrates 

a clear patron-client relationship pattern involving different hierarchies in office.”19 

Ook volgens de Bertelsmann Stiftung (2020 en 2022) speelt cliëntelisme in Noord-Macedonië een 

belangrijke rol bij de steun van burgers voor de partij van hun keuze. Telkens wanneer politieke 

partijen aan de macht komen, vinden deze immers manieren om publieke middelen over te dragen 

aan hun kiespubliek. Hierbij gaat het bij voorbeeld over jobs bij de overheid, subsidies voor 

landbouwers of verhoging van de pensioenen. Ook dit rapport noemt hierbij in 2020 met name de 

VMRO-DPMNE maar ook de partij Democratic Union for Integration (DUI) van de Albanese 

minderheid.20 In 2022 herhaalt de Bertelsmann Stiftung dit.21 Ze voegt hier dan nog aan toe dat ook 

elites uit de zakenwereld een belangrijke rol spelen in het politiek proces van Noord-Macedonië. De 

uitvoerende macht slaagt er ook nog steeds in om verder invloed uit te oefenen op de wetgevende 

macht, op het gerecht en op de gerechtshoven.22 De Bertelsmann Stiftung schrijft in haar rapport van 

2022 wel dat de regering probeert om de democratie en de rechtsstaat te versterken en - in 

tegenstelling tot in 2020 - schrijft deze bron dat de regering nu het fenomeen state capture probeert 

te beteugelen.23  

De volgende hoofdstukken behandelen een aantal aspecten van de staat van de democratie in Noord-

Macedonië meer in detail. Het gaat hierbij over de politieke omstandigheden en de manier waarop 

verkiezingen worden georganiseerd (1.2.), over de strijd tegen corruptie en tegen georganiseerde 

misdaad (1.3. en 1.4.) en over de inspanningen om zich te voegen naar de waarden en normen van 

de EU (1.5.). 

1.2. Politieke omstandigheden en organisatie van verkiezingen 

Algemeen gesproken schrijft het USDoS mensenrechtenrapport elk jaar opnieuw dat burgers in Noord-

Macedonië over het recht beschikken om hun regering te kiezen via vrije, eerlijke, geheime en 

regelmatig georganiseerde verkiezingen gebaseerd op algemeen en gelijk stemrecht.24 

Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 hebben twee partijen de Noord-Macedonische politiek 

beheerst. De Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) en de VMRO-DPMNE. De SDSM is de 

opvolger van de voormalige communistische partij en de VPRO-DPMNE bouwt verder op de erfenis 

van de Noord-Macedonische revolutionaire beweging in het begin van de 20ste eeuw. Beide partijen 

                                                
 

19 TI, 2020, url 
20 Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url 
21 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.15, url 
22 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.10, url 
23 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.4, url  
24 USDoS, 13/04/2022, p.28, url; USDoS, 03/2021, url  

https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_MKD.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_NORTH-MACEDONIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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zijn hoofdzakelijk etnisch-Macedonisch. Sinds 2002 nemen deze partijen telkens ook het voortouw bij 

de electorale coalities.25 

De uitslag van de parlementsverkiezingen van 2016 (38 % voor de VMRO-DPMNE van Nikola Gruevski 

tegenover bijna 37 % voor de SDSM van Zoran Zaev) kan niet meteen een uitweg bieden uit de 

jarenlange politieke patstelling tussen de twee grote politieke blokken.26  

Op 27 april 2017 bestormen nationalisten waaronder gemaskerde mannen het parlement en ze 

verwonden een aantal parlementsleden waaronder Zaev (SDSM) en enkele journalisten.27 De leider 

van de Albanese minderheidspartij Democratic Party for Albanians (DPA), Ziadin Sela, wordt bij de 

aanval zelfs heel ernstig verwond.28  

Na dit incident komt Zoran Zaev (SDSM) in mei 2017 snel aan de macht van een nieuwe regering. In 

het Macedonia 2018 Report van de EC staat beschreven hoe de politieke crisis sindsdien omgeslagen 

is en het beleid van de nieuwe regering nu gericht is op een integratie in de EU. Volgens de EC (2018) 

heeft de regering-Zaev meteen stappen gezet om het systeem van checks and balances terug te 

herstellen en de democratie en de rechtsstaat te versterken. De burgermaatschappij krijgt voortaan 

een constructieve rol te spelen bij het beleid. Verder staat in dit rapport dat de interetnische situatie 

(zie ook 3.5.) fragiel blijft maar dat de situatie op het terrein kalm is gebleven.29 

Nog in 2017 zijn lokale verkiezingen gehouden die ruim gewonnen zijn door de SDSM-regeringspartij. 

Freedom House (2018), een Amerikaanse ngo die research en beleidsadvies voorziet op het gebied 

van mensenrechten, democratie en politieke vrijheden, schrijft over deze verkiezingen dat ze 

bijgedragen hebben tot het creëren van vertrouwen in de regering en de democratische instellingen.30 

In mei 2018 wordt voormalig premier Nikola Gruevski (VMRO-DPNME) tot twee jaar gevangenisstraf 

veroordeeld omwille van zijn rol in de aankoop van een luxewagen door de overheid. In november 

2018 wordt deze straf in beroep bevestigd.31 Gruevski verlaat onmiddellijk het land via Albanië en met 

de hulp van Hongaarse diplomaten bereikt hij Hongarije. Hij verblijft sindsdien in Boedapest. Een 

Hongaarse rechtbank wijst in juni 2019 een vraag van Noord-Macedonië af om Gruevski aan het land 

uit te leveren.32 In 2020 wordt Gruevski nogmaals veroordeeld in een nieuwe corruptiezaak terwijl 

hem nog vier andere processen wachten.33 Op 8 juni 2022 vaardigt een rechtbank van eerste aanleg 

in Skopje nogmaals een gevangenisstraf uit aan de nog steeds voortvluchtige Gruevski. Het gaat over 

een gevangenisstraf van zes jaar voor ambtsmisbruik in een zaak met codenaam Talir 2.34  

Ook andere betrokkenen bij een aantal schandalen uit de Gruevski-jaren zijn intussen veroordeeld. In 

juli 2018 worden een aantal personen die het parlement hadden aangevallen tot straffen van meer 

dan 13 jaar gevangenis veroordeeld.35 Ook in 2021 volgen nog veroordelingen voor deze feiten.36 Zo 

heeft de mensenrechten-ngo Amnesty International (AI) in zijn jaarrapport over 2021 opgemerkt dat 

de onderzoeken naar ernstige misdrijven door voormalige ministers en gezagdragers (onder meer 

mensenrechtenschendingen) zijn verdergezet. Zo is het voormalige hoofd van de inlichtingendienst in 

februari 2021, samen met tien voormalige politieagenten veroordeeld voor hun aandeel in een 

                                                
 

25 Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url 
26 Balkan Insight, 31/05/2017, url  
27 Euractiv, 28/04/2017, url 
28 Balkan Insight, 05/07/2018, url 
29 EC, 17/04/2018, url 
30 Freedom House, 11/04/2018, url   
31 RFE/RL, 10/11/2018, url 
32 Balkaninsight, 27/06/2019, url 
33 RFE, 29/09/2020, url  
34 Balkan Insight, 30/08/2022, url  
35 Balkan Insight, 05/07/2018, url 
36 Le Courrier des Balkans, 28/07/2021, url  

https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_MKD.pdf
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-parliament-approves-zaev-s-new-govt-05-31-2017
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/violence-erupts-as-protesters-storm-macedonia-parliament/
https://balkaninsight.com/2018/07/05/macedonia-sends-mp-attackers-to-jail-07-05-2018/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/nations-transit/2018
https://www.rferl.org/a/former-macedonian-prime-minister-gruevski-faces-two--years-prison-after-losing-appeal/29592874.html
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https://www.rferl.org/a/north-macedonia-s-ex-pm-gruevski-sentenced-to-prison/30864838.html
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afluisterschandaal in 2015. Ook is de voormalige parlementsvoorzitter veroordeeld voor zijn rol in de 

bestorming van het parlement in april 2017 (zie supra).37 

Op 30 september 2018 heeft het land een referendum georganiseerd over een eventuele toetreding 

tot de Europese Unie (EU) en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Hiervoor moet de 

bevolking aanvaarden dat het land een nieuwe naam aanneemt, namelijk Noord-Macedonië (Prespa-

Agreement, zie 1.1. en 1.5). De deelnemers kiezen massaal voor de naamsverandering. Belangrijke 

kanttekening hierbij is wel dat maar één derde van het kiespubliek aan het referendum heeft 

deelgenomen.38 Deze lage opkomst heeft naderhand twijfel gecreëerd over de geldigheid van de 

uitslag maar uiteindelijk heeft de regering beslist om de uitslag te valideren. De OVSE-

observatiemissie heeft in dit verband besloten dat het referendum op onpartijdige wijze geleid is en 

dat de fundamentele vrijheden doorheen de hele campagne gerespecteerd zijn. Volgens de 

observatiemissie was de verkiezingsadministratie collegiaal en heeft ze de deadlines gerespecteerd. 

Wel merkt dit rapport op dat de media door de afwezigheid van een nee-kamp problemen hadden om 

een evenwichtige berichtgeving te realiseren. De referendumdag zelf is, volgens dit rapport, kalm 

verlopen en was goed georganiseerd. De procedures zijn goed, professioneel en transparant 

uitgevoerd.39  

Freedom House stelt in 2019 dat de kieswetten tamelijk robuust zijn en dat de verkiezingen van 2017 

verbeteringen hebben gekend inzake de toegankelijkheid van de resultaten en de rapportering door 

de kiescommissie. De organisatie ziet wel nog een aantal ambiguïteiten en onnauwkeurigheden die 

nog niet zijn aangepakt in de kieswetten.40 

Op 21 april en 5 mei 2019 worden presidentsverkiezingen gehouden. Als eindwinnaar (51,66 %) komt 

Stevo Pendarovski (SDSM) uit de bus. Hij is een verdediger van de overeenkomst met Griekenland, 

toetreding tot de EU en ook tot de NAVO (zie ook 1.5.). Tegenkandidate Gordana Siljanovska-Davkova 

heeft 44,73% gehaald. De opkomst is opnieuw laag.41 De OVSE-observatiemissie schrijft dat deze 

verkiezingen goed zijn voorbereid. De verkiezingsdag is vlot verlopen en de belangrijkste procedures 

zijn op een transparante manier gevolgd. De transparantie van de partijfinanciering is echter 

verminderd door onvolledige rapportering.42 

Het North-Macedonia 2019 Report van de EC schrijft over de voorbije verkiezingen en het referendum 

van 2018 dat het goede verloop, de goede omkadering ervan, de implementering van oudere OVSE-

aanbevelingen de weg naar democratische processen in het land verder versterkt hebben.43 

In 2020 schrijft Freedom House dat er (na de verkiezingen van 2019 en het referendum van 2018) in 

Noord-Macedonië een gevoel van echte electorale legitimiteit is teruggekeerd in het staatsbestel.44 

Freedom House (2020) schrijft wel dat er nog steeds tekortkomingen en onnauwkeurigheden in de 

kieswetgeving zijn. Intimidatie en het kopen van stemmen komen nog steeds voor en ook 

patronagenetwerken (cliëntelisme, zie 1.1.) blijven invloedrijk.45 

In oktober 2019 heeft premier Zaev vervroegde verkiezingen uitgeroepen voor 12 april 2020. Dit is 

een reactie op het uitstellen van de toetredingsonderhandelingen door de EU, wat voor de premier 

politiek gezichtsverlies inhield.46 Als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben deze verkiezingen 

                                                
 

37 AI, 29/03/2022, url  
38 Euractiv, 01/10/2018, url 
39 OSCE, 03/05/2019, url 
40 Freedom House, 04/02/2019, url 
41 Euronews, 06/05/2019,url 
42 OSCE, s.d., url 
43 EC, 29/05/2019, p.7, url 
44 Freedom House, 06/05/2020, url 
45 Freedom House, 06/05/2020, url 
46 RFE/RL, 21/10/2019, url 

https://www.ecoi.net/en/document/2070260.html
https://www.euractiv.com/section/all/news/eu-and-nato-welcome-macedonias-referendum-result-despite-low-turnout/
https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/409554?download=true
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/north-macedonia
https://www.euronews.com/2019/05/03/north-macedonia-prepares-to-vote-in-second-round-of-presidential-elections
https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/418853?download=true
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/freedom-world/2020
https://www.rferl.org/a/north-macedonia-sets-april-date-for-snap-polls-after-eu-snub/30226550.html
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uiteindelijk pas plaatsgevonden op 15 juli 2020. Ze zijn slechts nipt gewonnen door de SDSM van 

Zoran Zaev. De (nipt) verliezende VMRO-DPMNE heeft de regeringsvorming evenwel niet verhinderd 

en eind augustus is het nieuwe kabinet van premier Zaev goedgekeurd.47 Op 31 augustus 2020 wordt 

hij door het parlement als premier aangeduid in een regeringscoalitie waarin een belangrijke rol is 

weggelegd voor de partij DU van de Albanese minderheid.48 Afspraak is dat het premierschap 100 

dagen voor het einde van de regeertermijn aan een etnische Albanees zal worden overgedragen.49  

In 2020 noteert Freedom House dat de spanningen tussen de twee grootste partijen verminderd zijn.50 

De overwinning van Pendarovski in mei 2019 heeft een impasse opgelost tussen de wetgevende en 

uitvoerende macht vermits beide machten nu tot dezelfde politieke familie behoren (SDSM). Algemeen 

gesproken besluit Freedom House (2021) dat de regering sinds 2019 beter functioneert. De SDMS 

heeft ook op een verantwoordelijke manier geregeerd, steeds in overleg met de blokken van de etnisch 

Albanezen.51 Freedom House (2021) maakt ook melding van minder gevallen van kiezersintimidatie, 

minder gevallen van het kopen van stemmen en minder gevallen van ander (verkiezingsgerelateerd) 

wangedrag.52 Ook in het Nations in Transit Report van Freedom House (2021) is aandacht voor de 

verbeteringen en de vooruitgang op het gebied van het electorale proces, met minder 

onregelmatigheden dan in het verleden.53  

In het North Macedonia Report van de EC (2020, 2022) staat eveneens dat het wettelijk kader van 

het land bijdraagt tot de organisatie van democratische verkiezingen en dat er een zekere vooruitgang 

is gemaakt bij de aanpak en implementering van de aanbevelingen van de vorige OVSE-

observatiemissies. Er is wel nog vooruitgang te boeken bij het systematisch updaten van de 

kiezerslijsten en ook andere, oude aanbevelingen moeten bijtijds aangepakt worden. Voor dit alles is 

meer politieke wil vereist.54 In dit rapport staat ook nog dat de interetnische situatie (zie 3.5.) in de 

politieke arena rustig is gebleven. Er wordt ook werk gemaakt van een decentralisatie van het beleid 

en een verbeterd financieel beheer en belastingenbeleid bij de gemeentes.55 In het North-Macedonia 

2021 Report van de EC staat dat het parlement (ondanks de polarisatie) is blijven functioneren op het 

gebied van haar wetgevende en toezichthoudende functies.56  

Bij de lokale verkiezingen van oktober 2021 lijdt de SDSM grote nederlagen. Grote winnaar is de 

VMRO-DPMNE.57  

Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) zijn ook deze verkiezingen op een professionele, transparante 

en onpartijdige manier gehouden. Ze hebben het vertrouwen genoten van de meeste betrokkenen. 

De beide rondes zijn kalm verlopen en alle kandidaten hebben de resultaten aanvaard. Deze bron 

meldt dat ook de OVSE-observatiemissie zich positief heeft uitgelaten over deze stembusslag omdat 

alle sleutelprocedures gevolgd zijn. Er zijn wel een aantal duidelijke gevallen van het kopen van 

stemmen (zie ook cliëntelisme 1.1.) vastgesteld.58 

Ook volgens het Annual report on Human Rights and Democracy in the World (2021 country updates) 

van de EU zijn de lokale verkiezingen van 2021 competitief geweest en zijn de fundamentele vrijheden 

                                                
 

47 Freedom House, 21/05/2021, url 
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49 Freedom House, 28/04/2021, url  
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52 Freedom House, 21/05/2021, url 
53 Freedom House, 28/04/2021, url 
54 EC, 06/10/2020, p.8, url; EC, 12/10/2022, p.8, url 
55 EC, 06/10/2020, pp.10-11, url 
56 EC, 19/10/2021, pp.3-4, url  
57 KAS, 11/2021, url  
58 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.9, url 
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hierbij gerespecteerd. Het wettelijk kader in Noord-Macedonië is, volgens dit rapport, bevorderlijk voor 

de organisatie van democratische verkiezingen.59  

Nog op de dag van de verkiezingen zelf heeft Zaev aangekondigd dat hij zal aftreden als premier.60 

Op 16 januari 2022, na twee maanden van politieke crisis, heeft het parlement dan Dimitar Kovacevski 

van de SDSM als nieuwe premier aangesteld van een nieuwe regeringscoalitie (SDSM en twee partijen 

van etnische Albanezen). De centrum-rechtse VMRO-DPMNE heeft tegen de vorming van de nieuwe 

SDSM-regering gestemd en heeft nieuwe (vervroegde) parlementsverkiezingen geëist.61  

Volgens het mensenrechtenrapport van de EU is het parlement doorheen 2021 de belangrijkste 

instelling gebleven voor politieke dialoog, met actieve participatie door alle politieke partijen.62 In mei 

2022 heeft de VMRO-DPMNE echter een actieve blokkade van het parlement aangekondigd (door 

middel van filibustertactieken), zolang de regering geen nieuwe (vervroegde) verkiezingen 

uitschrijft.63 

1.3. Strijd tegen corruptie  

Noord-Macedonië heeft alle internationale anticorruptieverdragen onderschreven, waaronder het 

Verdrag tegen corruptie van de VN.64 

Volgens de gegevens van de Regional Anti-Corruption Initiative, een intergouvernementele organisatie 

bestaande uit negen zuidoost-Europese landen die zich inzet voor een betere bestrijding van corruptie, 

beschikt Noord-Macedonië over een anticorruptiebeleidsdocument (State Program for Prevention and 

Repression of Corruption and Prevention and Reduction of Conflict of Interest) en een onafhankelijk 

anticorruptie-orgaan dat moet toezien op de implementering van dit document, namelijk de 

Staatscommissie voor de preventie van corruptie (State Commission for the Prevention of Corruption, 

SCPC). Het beleidsdocument kan gehandhaafd worden op zowel de hoogste als de lagere niveaus. 

Verder is er de Afdeling voor georganiseerde misdaad en corruptie (Sector for Organized Crime and 

Corruption), een veiligheidsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die op het terrein 

onderzoek kan voeren naar corruptie op hogere niveaus. De SCPC heeft, sinds februari 2019 wanneer 

er een nieuwe directie is aangesteld, een Nationale strategie voor de preventie van corruptie en 

belangenvermenging (National Strategy for Prevention of Corruption and Conflict of Interest) 

opgesteld met een bijhorend Actieplan 2020/2021-2024/2025. Beide zijn in april 2021 door het 

parlement aangenomen. De SCPC moet waken over de implementering ervan en moet het parlement 

hierover informeren.65  

Op 17 oktober 2019 is Noord-Macedonië toegetreden tot het internationale Sibenik-netwerk dat 

nationale anticorruptie-agentschappen toelaat met elkaar in contact te treden met het oog op de 

uitwisseling van informatie, know-how en best practices.66 

In augustus 2020 heeft de regering een vicepremier aangesteld die verantwoordelijk is voor de 

coördinatie van de strijd tegen corruptie.67 

In oktober 2020 heeft de GRECO (Group of States against Corruption), het anticorruptie-orgaan van 

de Raad van Europa  een nieuw interim-rapport gepubliceerd waarin de resultaten van een missie naar 
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Noord-Macedonië staan opgeschreven. Bedoeling van de missie was na te kijken in hoeverre Noord-

Macedonië werk heeft gemaakt van eerdere aanbevelingen om corruptie tegen te gaan bij 

parlementsleden, rechters en parketmagistraten. Het rapport concludeert dat de aanpak van de 

aanbevelingen niet langer globaal onbevredigend is en dit is dus een verbetering te noemen.68 

Op 14 juli 2021 heeft de regering de Nationale strategie voor de versterking van de slagkracht voor 

financiële onderzoeken en confiscatie van eigendommen 2021-2023 (National Strategy for 

Strengthening Capacities for Financial Investigations and Confiscation of Property 2021-2023) 

aangenomen.69  

In 2015 is de zogenoemde Special Prosecution Office (SPO) opgericht. Deze instantie diende onderzoek 

te voeren naar corruptiezaken op hoog niveau. De instantie werd snel ook gezien als het speerpunt 

tegen praktijken die begaan werden onder en door toenmalig premier Nikola Gruevski.70 In de zomer 

van 2019 is Katica Janeva, het hoofd van de instantie, echter zelf in verband gebracht met spilfiguren 

in een vermeende afpersingszaak. Zij heeft ontslag genomen en de SPO is zelf het voorwerp geworden 

van politiek getouwtrek over haar eigen bevoegdheden.71 Op 21 augustus 2019 is Janeva gearresteerd 

op verdenking van misbruik van het ambt.72 In maart 2020 is de SPO definitief opgedoekt. Volgens 

het North Macedonia 2020 Report van de EC zijn alle procureurs van de SPO daarna teruggekeerd 

naar hun oorspronkelijke parketten maar hebben ze daar de leiding blijven houden over hun SPO-

zaken.73 Ook volgens AI zijn twintig niet-afgesloten cases naar het reguliere parket overgeheveld. Het 

proces tegen de voormalige chef van de geheime politie en de voormalige minister van Binnenlandse 

Zaken in verband met een afluisterschandaal kon verderlopen.74 In juni 2020 is Janeva veroordeeld 

tot zeven jaar gevangenisstraf en in juli 2021 is ze overgebracht naar de gevangenis van Skopje waar 

ze haar straf moet uitzitten.75  

In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport staat al jarenlang dat geloofwaardige gevallen van 

ernstige overheidscorruptie één van de belangrijkste mensenrechtenproblemen vormt.76 Corruptie 

komt, volgens deze bron, ook voor bij ambtenaren. Zo wordt corruptie bij gevangenispersoneel 

endemisch genoemd.77 Volgens de voorzitster van de SCPC gaat 20 % van de corruptieklachten over 

corruptie bij het gerecht.78 In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2022) staat intussen wel 

dat de regering in de loop van 2021 stappen heeft ondernomen om corrupte beleidsmakers en 

ambtenaren te identificeren, te vervolgen en te bestraffen.79 

De overheid is de grootste werkgever van het land. Volgens het USDoS-rapport geeft ook dit gegeven 

aanleiding tot een vorm van corruptie. Zo hebben in het verleden mensen op de payroll van de 

overheid gestaan die geen echte functie in de bureaucratie vervulden. En, nog in januari 2021 heeft 

de regering nogmaals een plan aangenomen om in 237 overheidsinstellingen 1.349 ambtenaren aan 

te stellen voor een functie bij een ministerie dat – op dat moment – niet eens een officiële positie in 

het overheidsapparaat had (zie ook cliëntelisme, 1.1.).80  
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Het 2018 Report van de EC schrijft over de strijd tegen corruptie dat het wetgevende en institutionele 

raamwerk voorzien is en dat er een track record ontstaan is qua preventie en vervolging. Er zijn 

verschillende rechtszaken hangende tegen corruptie op hoog niveau en dit rapport vernoemt de 

toenmalige SPO als het keerpunt in de strijd tegen corruptie. Toch stelt hetzelfde rapport ook dat 

corruptie aanwezig blijft in veel domeinen en ook een ernstig probleem blijft. De slagkracht van de 

instellingen laat, volgens dit rapport, structurele en operationele tekortkomingen zien.81  

In het North Macedonia 2019 Report van de EC staat dat er goede vooruitgang is geboekt bij het 

consolideren van de track record van het onderzoeken, vervolgen en veroordelen van corruptiezaken 

op hoog niveau. De SCPC wordt steeds transparanter en de SPO heeft op dat moment nog haar 

leidende rol bevestigd in het onderzoeken en vervolgen van corruptie op hoog niveau. Toch blijft 

corruptie aanwezig in veel sectoren en blijft het fenomeen een zorgwekkend onderwerp.82  

In het North Macedonia 2020 Report van de EC wordt gesteld dat Noord-Macedonië goede vooruitgang 

heeft geboekt in het onderzoeken, vervolgen en veroordelen van corruptiegevallen op hoog niveau. 

Toch staat ook in dit rapport opnieuw dat corruptie nog altijd aanwezig is in veel domeinen en dat er 

een pro-actievere aanpak verzekerd moet worden van alle actoren die zich bezighouden met preventie 

en bestrijding van corruptie.83 

In het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dat het land een zeker niveau van voorbereiding 

heeft bereikt wat betreft de strijd tegen corruptie. In dit verband wordt verwezen naar de Nationale 

strategie voor de preventie van corruptie en het bijhorende actieplan dat het parlement in april 2021 

heeft aangenomen (zie supra). Volgens dit rapport worden de zaken verdergezet die de (intussen 

ontmantelde) SPO was begonnen (zie ook supra). Er is zelfs sprake van nieuwe zaken die geopend 

zijn op basis van onderzoek van de vroegere SPO. Ook de SCPC is, volgens de EC, pro-actief geweest 

en heeft verschillende zaken geopend tegen beleidsmakers van hoog niveau.84 Dit rapport geeft ook 

concrete cijfers uit 2020 van onderzoeken door het parket (Public Prosecutor's Office for Prosecuting 

Organised Crime and Corruption within the Public Prosecutor’s Office, OCCPO) en door de Afdeling 

voor georganiseerde misdaad en corruptie van Binnenlandse Zaken; van aanklachten en van lopende 

rechtszaken in verband met corruptie, ambtsmisbruik, witwassen van geld ….85 

In het North Macdonia 2022 Report staat dat het land vooruitgang blijft maken bij het onderzoeken, 

aanklagen en berechten van corruptiezaken. Het rapport verwijst naar zaken bij het OCCPO en de 

SCPC.86 

Volgens het Nations in Transit Report van Freedom House is de zogenoemde corruptiescore (van 4.50 

naar 4.75) in 2017 slechter geworden als gevolg van de aanhoudende straffeloosheid bij 

corruptiegevallen op hoog niveau.87 In 2020 schrijft Freedom House (net als in 2019) dat corruptie 

een ernstig probleem blijft en dat er wijdverspreide straffeloosheid heerst voor corrupte ambtenaren, 

inclusief parlementsleden en mensen binnen het gerecht. Volgens deze bron is corruptie ook op de 

universiteiten alomtegenwoordig. Corruptie heeft zodoende ook een impact op het invullen van 

opleiding, loopbaan en sociale mobiliteit bij individuele burgers.88 Freedom House schrijft in 2021 dat 

– hoewel het vooruitgangsrapport van de EC de gestage hervormingen prijst (zie supra) – gevallen 

van ernstige corruptie en van aanbestedingsschandalen blijven opduiken.89 Volgens deze bron (2021) 

blijft ook kleinschalige corruptie nog steeds een probleem. Bijna 30% van de bevolking heeft in een 
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enquête in 2019 aangegeven dat overheidspersoneel hen in het voorbije jaar om smeergeld heeft 

gevraagd.90 

Ook AI heeft het in haar jaarrapport over 2019 nog altijd over wijdverspreide corruptie op het niveau 

van de regering en ministers.91  

Het rapport van de Bertelsmann Stiftung (2020) merkt op dat het wettelijk kader tegen corruptie wel 

bestaat maar dat er meer horizontale samenwerking nodig is tussen de bevoegde diensten.92 In 2022 

schrijft deze bron dat de strijd tegen corruptie één van de belangrijkste uitdagingen blijft voor Noord-

Macedonië. Strategische documenten moeten nog geïmplementeerd worden en middelen moeten 

hiervoor vrijgemaakt worden. Regeringspartijen moeten, volgens dit rapport, werk maken van de 

aanpak van corruptie bij hun eigen leden.93  

In dit rapport staat ook dat de afhandeling van corruptiezaken (onder meer de zaken die initieel waren 

opgestart door de SPO) door het gerecht extreem lang duurt.94 Ook het TI-rapport (2020) over het 

fenomeen van het kapen van de staat (state capture zie 1.1.) heeft het over rechters die passief zijn 

en talmen met de processen tegen high level corruptie. Gemiddeld duren dit soort zaken vijf jaar.95 

In 2019 staat Noord-Macedonië, volgens de TI-Corruption Perceptions Index op plaats 93 met een 

score van 37/100.96 Op dat moment is er voor het eerst sinds 2015 sprake van een ommekeer in 

positieve richting.97 In 2020 staat Noord-Macedonië echter terug op plaats 103 met een score van 

35.98 Dit is de laagste ranking sinds 2001. De directeur van TI heeft de toenmalige regering 

gewaarschuwd dat enkel lippendienst aan de zaak tegen corruptie geen verandering zal teweeg 

brengen. Corruptie op hoog niveau ligt buiten bereik van de instellingen en hervormingen zijn daarom 

nodig.99 In 2022 staat het land opnieuw op de 87ste plaats met een score van 39 op 100. Dit is een 

verbetering van de situatie. TI haalt de positieve gevolgen aan van de inspanningen die het land 

gedaan heeft om beleidsmakers van hoog niveau te vervolgen en om de onafhankelijke controle-

instellingen te versterken. TI verwijst ook naar het nieuwe actieplan (zie supra).100 

TI heeft in haar rapport over het kapen van de staat (state capture) (zie supra) uit 2020 gesteld dat 

de gebrekkige implementering van anticorruptiewetgeving, –instellingen en –strategieën in de 

westelijke Balkanlanden geleid heeft tot wat de ngo georganiseerde corruptie noemt: een symbiose 

van georganiseerde misdaad (zie 1.4.), criminele methodes en corruptie op hoog niveau die een 

frauduleus ecosysteem creëert dat hen die toegang hebben tot de macht verrijkt en beschermt.101 

1.4. Strijd tegen georganiseerde misdaad 

Volgens de website Global Organized Crime Index heeft Noord-Macedonië alle relevante verdragen in 

verband met de georganiseerde misdaad geratificeerd, is het land lid geworden van de NAVO (zie 1.5.) 

en heeft het goed samengewerkt met Europol. Op bilateraal niveau heeft het land operaties met 

Albanië en Griekenland gehad, die geleid hebben tot talloze arrestaties in verband met drugshandel. 

De Nationale strategie voor de strijd tegen mensenhandel en smokkel is, volgens deze bron, wel de 
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enige dergelijke strategie die het land heeft opgezet.102 Deze bron stelt ook nog dat de huidige regering 

(zie 1.2.) een periode van relatieve, politieke stabiliteit heeft ingeleid en ook een verbetering van het 

democratische beleid. De regering is namelijk begonnen met de aanpak van het fenomeen van 

criminele state capture (zie 1.1.).103 

Wat betreft de strijd tegen georganiseerde misdaad staat in het rapport van de Bertelsmann Stiftung 

(2020) dat criminele groeperingen, die zoals clans opereren, voor risico’s zorgen in noordelijk en 

westelijk (landelijk) Noord-Macedonië.104 In 2022 schrijft deze bron evenwel dat deze risico’s onder 

controle zijn dankzij het monopolie dat de staat heeft over het gezag (zie ook 2.2.1.).105  

Het North Macedonia 2019 Report van de EC schrijft over de strijd tegen georganiseerde misdaad dat 

het land in enige mate voorbereidingen heeft getroffen en vooruitgang heeft geboekt op verschillende 

gebieden. Het wettelijk kader is – algemeen gesproken – in lijn met de Europese standaarden. Er is 

een Nationaal Coördinatiecentrum voor de Strijd tegen Georganiseerde Misdaad en de effectiviteit 

ervan is verhoogd. Het land heeft ook deelgenomen aan gezamenlijke acties van EU-lidstaten en de 

buurlanden tegen georganiseerde misdaad.106  

Volgens dit rapport is het aantal aanklachten tegen mensen die verdacht worden van lidmaatschap 

van georganiseerde criminele groepen in 2018 gestegen tot 83 in vergelijking met 37 in 2017. 

Rechtbanken van eerste aanleg hebben in 2018 in elf zaken een vonnis uitgesproken en hebben 29 

mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf die varieert van één tot twaalf jaar. De meeste 

onderzoeken en rechtszaken zijn gerelateerd aan drugs- en mensensmokkel.107  

In het North Macedonia 2020 Report van de EC wordt herhaald dat Noord-Macedonië een zekere graad 

van voorbereiding behaald heeft in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het wettelijke kader 

hiervoor is in lijn met de Europese standaarden.108 Het Nationale Coördinatiecentrum voor de Strijd 

tegen Georganiseerde Misdaad heeft zijn operationele capaciteit verhoogd.109 

In het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dit nog een keer herhaald. Er wordt aan 

toegevoegd dat er meer moet gedaan worden om de effectiviteit van de ordehandhaving te verbeteren 

in de aanpak van het witwassen van geld en van andere financiële criminaliteit.110 De lijst met 

verwezenlijkingen (onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen) op het gebied van de strijd tegen 

georganiseerde misdaad is volgens dit rapport verbeterd.111 

In 2022 schrijft deze bron ook nog dat de politie (en dus het ministerie van Binnenlandse Zaken) over 

gespecialiseerde eenheden beschikt die verschillende types van georganiseerde misdaad aanpakken 

en dat deze tot de sleutelinstellingen in de strijd tegen georganiseerde misdaad gerekend worden. 

Hierbij hoort ook een speciale Inlichtingendienst van het ministerie van Financiën die informatie 

verzamelt en verdachte transacties probeert te identificeren.112 

In maart 2022 heeft de OCCPO (zie supra) materiaal gekregen van de Raad van Europa ter waarde 

van 24.000 euro als bijstand voor het vervolgen van leden van de politie of het gevangenispersoneel 

                                                
 

102 Global Organized Crime Index, s.d., url  
103 Global Organized Crime Index, s.d., url   
104 Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url 
105 Bertelsmann Stiftung, 24/02/2022, p.6, url 
106 EC, 29/05/2019, p.5, url 
107 EC, 29/05/2019, url 
108 EC, 06/10/2020, p.5, url 
109 EC, 06/10/2020, p.38, url 
110 EC, 19/10/2021, p.6, url 
111 EC, 19/10/2021, p.39, url 
112 EC, 12/10/2022, p.38, url 

https://ocindex.net/country/north_macedonia
https://ocindex.net/country/north_macedonia
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_MKD.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069779/country_report_2022_MKD.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/North-Macedonia-Report-2021.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/North-Macedonia-Report-2021.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf


 

 

NOORD-MACEDONIË. Algemene situatie  

15 december 2022 

 

 

 
Pagina 16 van 72

 
    

  

 

die zelf misdaden hebben begaan.113 Op 16 augustus 2022 is het hoofd van dit parket geschorst 

omwille van een grote professionele fout.114   

1.5. Toetredingsproces tot de EU 

Noord-Macedonië is in december 2005 kandidaat-lidstaat geworden van de EU.115 De EC heeft in 2016 

de start van de toetredingsonderhandelingen evenwel gekoppeld aan een aantal concrete 

voorwaarden. Deze voorwaarden behelzen de omzetting van het akkoord tussen (de toenmalige) 

regering en oppositie over de organisatie van verkiezingen en substantiële vooruitgang bij de 

implementering van de dringende hervomingsprioriteiten.116 De EC heeft verder nog het belang 

benadrukt van een verbetering van de voortdurende fragiele interetnische relaties (zie 3.5.). De EC 

vond ook de oplossing van de naamkwestie (zie 1.1.) dringend.117   

Als gevolg van het geschil met Griekenland over het gebruik van de naam “Macedonië” heeft 

Griekenland jarenlang immers het lidmaatschap van het land tot de NAVO geblokkeerd. In januari 

2018 is beweging gekomen in het dossier. Na gesprekken op het hoogste niveau tussen de toenmalige 

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland onder begeleiding van VN-

bemiddelaar Matthew Nimetz, heeft de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië beslist om de 

verwijzingen naar Alexander de Grote te verwijderen uit de naam van de luchthaven. De “Alexander-

autosnelweg” is de “Vriendschapsautosnelweg” geworden.118 In juni 2018 hebben Griekenland en de 

toenmalige Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië een akkoord (Prespa-akkoord) bereikt 

over de officiële naam voor “Macedonië”, met name: Noord-Macedonië. Deze  overeenkomst moet op 

dat moment wel nog goedgekeurd worden door een referendum in de toenmalige Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië.119 

Op 11 juli 2018 heeft de NAVO het land uitgenodigd om deel uit te maken van het bondgenootschap. 

Voorwaarde was dat de naamsverandering van het land definitief goedgekeurd is.120 Op 30 september 

2018 heeft het land een referendum gehouden over de toetreding van het land tot de EU en de NAVO. 

De burgers werd hiervoor gevraagd te aanvaarden dat het land een nieuwe naam aanneemt, namelijk 

Noord-Macedonië. Slechts één derde van het kiespubliek heeft aan het referendum deelgenomen. 

Deze deelnemers hebben wel massaal voor de naamsverandering gekozen.121 Op 13 februari 2019 

heeft Noord-Macedonië de secretaris-generaal van de VN per verbale nota laten weten dat op 12 

februari 2019 de zogenoemde Prespa-overeenkomst tussen Griekenland en Noord-Macedonië in 

werking is getreden. Deze overeenkomst bepaalt onder meer dat de Voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië op 12 februari 2019 van naam is veranderd en vanaf die datum officieel de 

Republiek Noord-Macedonië heet.122    

De EU-ministers voor Europese Zaken hebben op 24 maart 2020 een politiek akkoord bereikt om 

de toetredingsonderhandelingen met de Republiek Noord-Macedonië (en Albanië) te openen. Op 

25 maart 2020 zijn de conclusies over de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces formeel 

via schriftelijke procedure goedgekeurd. Op 26 maart 2020 hebben de leden van de Europese Raad 
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de conclusies bekrachtigd.123 Op 27 maart 2020 is Noord-Macedonië officieel toegetreden tot de 

NAVO.124 

Maar, in juni 2021 is de EU er nog steeds niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over een 

start van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.125 Het is enkel Bulgarije 

dat nog dwars ligt. Bulgarije heeft voorbehoud omwille van een dispuut over taal en geschiedenis. Het 

land wil bijkomende voorwaarden opdringen die gevoelig liggen in Noord-Macedonië.126   

Begin 2022 heeft het Europese Rekenhof gesteld dat de 700 miljoen euro die de EU in de voorbije 

jaren in de landen van de westelijke Balkan heeft gepompt om problemen omtrent de rechtstaat (zie 

2) aan te pakken, weinig effect hebben gehad als gevolg van een gebrek aan politieke wil.127  

Op 19 juli 2022 heeft de EU uiteindelijk toch ingestemd met het openen van de 

toetredingsonderhandelingen van Noord-Macedonië (en ook Albanië). Het probleem met Bulgarije is 

hiervoor diplomatiek opgelost.128 Noord-Macedonië heeft er zich toe verbonden om meer rechten te 

verlenen aan de Bulgaarse minderheid in Noord-Macedonië en Bulgarije behoudt het recht om het 

Bulgaars en het Macedonisch niet als twee verschillende talen te zien.129 De bereidheid van Noord-

Macedonië om de ruzie met Bulgarije diplomatiek op te lossen heeft evenwel de publieke opinie in het 

land gepolariseerd (zie 1.1.) en heeft een golf van haattaal met zich meegebracht tegen de regering 

en tegen zij van wie men denkt dat ze het compromis met Bulgarije steunen.130 
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2. Rechtstoestand/rechtsbescherming 

2.1. Wetgeving in verband met bescherming en toepassing in de praktijk 

De Noord-Macedonische Grondwet garandeert alle internationaal gangbare grondrechten. In artikel 

acht van de Grondwet gaat het over de basisvrijheden en –rechten van het individu en de burger, 

zoals die vastgelegd zijn in het internationaal recht; de vrijheid om uitdrukking te geven aan een 

nationale identiteit; de rechtsstaat; de scheiding der machten; de wettelijke bescherming van 

eigendom; politiek pluralisme met vrije, rechtstreekse en democratische verkiezingen; vrijheid van 

ondernemen; humanisme, sociale rechtvaardigheid en solidariteit; lokaal zelfbestuur; gepaste 

stedelijke en landelijke ontwikkeling om een passende menselijke omgeving (als ook ecologische 

bescherming) te creëren; respect voor algemeen aanvaarde internationale normen van het 

internationaal recht.131 

Volgens artikel negen zijn alle burgers gelijk in hun vrijheden en rechten, ongeacht hun geslacht, ras, 

huidskleur, nationale en sociale afkomst, politieke en religieuze overtuigingen, eigendommen of 

sociale status. Alle burgers zijn gelijk voor Grondwet en wet.132 

Artikel tien garandeert het recht op leven en het verbod op de doodstraf.133  

Artikel elf van de Grondwet stelt dat het mensenrecht op fysieke en morele waardigheid onherroepelijk 

is. Elke vorm van foltering, of onmenselijke bestraffing of vernederend gedrag is verboden. 

Dwangarbeid is verboden.134  

Artikel twaalf garandeert en definieert vrijheid als een mensenrecht.135 

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) verwijst in dit verband ook nog naar de provisies 

in de Grondwet in verband met de vrijheid van meningsuiting (inclusief voor leden van de pers). De 

regering heeft deze rechten (algemeen gesproken) ook gerespecteerd (zie 3.4.). Individuen mogen 

de regering zowel privé als in het openbaar bekritiseren. De regering heeft ook de (in de wet voorziene) 

vrijheid om samen te komen; de vrijheid om binnenlandse verplaatsingen en buitenlandse reizen te 

maken; te emigreren en terug te keren allemaal gerespecteerd.136 Dit wordt in 2022 herhaald.137 

In het jaarrapport van het Macedonia Helsinki Committee (internationale ngo en watchdog die via 

juridische bijstand de menselijke waardigheid en de rechtspraak beschermt, MHC) over 2018 wordt 

verwezen naar enkele aanpassingen in de Strafwet rond haatmisdrijven. Het gaat onder meer over 

een duidelijkere definitie van haatmisdrijven (uitbreiding van de gronden seksuele geaardheid en 

genderidentiteit, zie 3.3.).138 Verder stelt het MHC-rapport dat ook het opnemen van een nieuw 

misdrijf (belemmering van de rechtsgang) en provisies in verband met de bescherming van getuigen 

in de Strafwet zullen bijdragen tot een efficiëntere strafrechtelijke en wettelijke bescherming in Noord-

Macedonië.139  

Volgens het International Religious Freedom Report over 2016 van het USDoS waarborgt de Grondwet 

de vrijheid van godsdienst en religieuze belijdenis.140 In het International Religious Freedom Report 
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over 2019 van het USDoS staat eveneens dat haatcriminaliteit, waaronder haatcriminaliteit omwille 

van religieuze gronden, voortaan in de Strafwet is opgenomen.141 Het International Religious Freedom 

Report over 2021 vermeldt ook de nieuwe strafmaat voor haatmisdrijven. Straffen lopen van één tot 

tien jaargevangenisstraf en minimum tien jaar wanneer het misdrijf tot de dood van het slachtoffer 

heeft geleid.142 

De EC bevestigt in haar jaarlijkse rapporten dat het wettelijke en institutionele kader voor de 

bescherming van de grondrechten voorzien is en ook in grote mate in lijn is met de Europese 

standaarden.143 In 2018 schrijft de EC hierbij nog dat de volledige implementering hiervan weliswaar 

aangehouden inspanningen vraagt.144 In 2019 schrijft de EC hierbij ook nog dat er goede vooruitgang 

is gemaakt bij de aanname van verbeteringen in de Strafwet inzake haatmisdrijven én ook de aanname 

van de Wet voor de Preventie en Bescherming van/tegen discriminatie (zie infra 3.1. en 3.3.). Ook 

vermeldt dit rapport de aanname van een Nationaal actieplan voor de implementering van de 

Istanboelconventie (zie 3.2.). Als opmerking over het kader voor de bescherming van de grondrechten 

staat ook nog te lezen dat het externe controlemechanisme op de politie (zie 2.2.2.) nog niet volledig 

operationeel is.145 

Het North Macedonia 2020 Report van de EC wijst erop dat er meer inspanningen nodig zijn om 

tegemoet te komen aan de aanbevelingen van internationale mensenrechteninstellingen, in het 

bijzonder op het vlak van de behandeling van gedetineerden en veroordeelden (zie 2.6.). Het is, 

volgens dit rapport, voor het land ook belangrijk om de implementering van wetgeving rond haattaal 

en van het Nationale actieplan voor de implementering van de Istanboelconventie (zie 3.2.) te 

verhogen.146 Verder staat in dit rapport wel dat het parlement de mensenrechten actief heeft helpen 

promoten (onder meer de vrouwelijke parlementsleden hebben een aantal mensenrechteninitiatieven 

gesteund over hun partijgrenzen heen).147 

In het North Macedonia 2020 Report wordt gesteld dat de vrijheid van denken, geweten en religie nog 

steeds gegarandeerd wordt en dat discriminatie op grond van religie verboden is.148 

Het North Macedonia 2021 Report en North Macedonia 2022 Report zien telkens belangrijke 

vooruitgang geboekt op het gebied van de grondrechten door de aanname van de Wet over de 

preventie van en de bescherming tegen geweld op vrouwen en huiselijk geweld (zie ook 3.2.). Dit 

rapport herhaalt wel opnieuw dat er inspanningen nodig blijven op het gebied van de rechten van 

gedetineerde en veroordeelde personen (zie 2.6.); de implementering van de Wet tegen haattaal en 

van de implementering van het Nationale actieplan in verband met de Istanboelconventie (zie 3.2.). 

Het burgerlijke (externe) controlemechanisme op de politie is nog steeds niet volledig functionerend 

en de afwezigheid van echt onafhankelijke onderzoekers verhindert de aanpak van straffeloosheid bij 

de politie (zie 2.2.2.). Nog volgens dit rapport, heeft Noord-Macedonië ook de meeste internationale 

mensenrechteninstrumenten ondertekend.149   

Noord-Macedonië heeft het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ondertekend op 

9 november 1995; geratificeerd op 10 april 1997 en het is van kracht geworden op 10 april 1997. In 

successie van Joegoslavië is het land op 18 januari 1994 toegetreden tot het BUPO-Verdrag 
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(Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten) en op 12 december 1994 tot het 

Antifolterverdrag.150  

In 2019 schrijft ook de ngo Civil Rights Defenders dat Noord-Macedonië alle relevante internationale 

verdragen in verband met mensenrechtenactivisten heeft onderschreven. Het verwijst naar de 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination (ICERD), de International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR), de International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and its Optional Protocol 

(ICESCR), de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women en het 

bijhorende Optional Protocol, de Conventie voor de kinderrechten, de Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, de Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities en het EVRM. Mensenrechtenactivisten kennen geen aparte status in de wetgeving 

maar het wettelijke kader voorziet, volgens deze bron, in wetgeving voor alle uitdagingen waarmee 

activisten geconfronteerd kunnen worden.151 Niettemin wijst dit rapport wel op de gebrekkige 

implementering ervan. Dit laatste wordt, volgens de ngo, ook nog eens gekoppeld aan een lage 

efficiëntie van het werk van de instellingen (zie 1.1.).152  

Noord-Macedonië heeft ook de Verklaring van Poznan (Declaration of Western Balkans Partners on 

Roma Integration within the EU Enlargement Process) onderschreven: een verbintenis uit juli 2019 

van de Balkanlanden i.v.m. de integratie van Roma (zie 3.1.).153 

In januari 2020 is het land ook nog toegetreden tot de VN Conventie over het Terugdringen van 

Staatloosheid.154  

Op 11 maart 2019 heeft het parlement de verbeterde Wet over de preventie en bescherming tegen 

discriminatie goedgekeurd. In de nieuwe antidiscriminatiewet wordt verwezen naar de gronden 

seksuele geaardheid en genderidentiteit.155 Op 14 mei 2020 worden de hervormingen van 11 maart 

2019 aan de antidiscriminatiewet opnieuw teruggedraaid. Volgens het Grondwettelijk Hof is bij de 

goedkeuring van de wet immers een procedurefout gebeurd. Voor de wijziging heeft slechts een 

gewone parlementaire meerderheid gestemd terwijl hiervoor een grondwettelijke meerderheid vereist 

is. De wetswijziging is bij gevolg per direct ingetrokken.156 Eind oktober 2020 heeft het nieuw verkozen 

parlement de ingetrokken wetswijziging alsnog opnieuw ter stemming voorgelegd en ook 

goedgekeurd. De antidiscriminatiewet verwijst voortaan opnieuw naar de gronden genderidentiteit en 

seksuele oriëntering.157 De nieuwe wet verbiedt ook expliciet dubbele discriminatie (intersectional 

discrimination) en definieert segregatie als een vorm van discriminatie. Verder verduidelijkt de wet 

nog de randvoorwaarden voor een wijziging van de bewijslast en laat de wet testpraktijken toe om 

discriminatie te bewijzen. Verenigingen krijgen ten slotte volledige juridische status in de rechtbank 

en ze kunnen ook zelf rechtszaken aanspannen in het belang van de samenleving (actio popularis).158 

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020-2022) zijn er in Noord-Macedonië anders 

geen berichten over politieke gevangenen of gedetineerden. Er zijn ook geen berichten dat de regering 

of haar agenten willekeurige of onwettelijke moorden begaan heeft. En er zijn evenmin berichten dat 

de regering of de autoriteiten verantwoordelijk zouden zijn voor verdwijningen. De wet verbiedt 

willekeurige arrestaties of detenties en iedereen heeft het recht om de wettelijkheid van zijn of haar 

arrestatie voor de rechtbank te betwisten (zie ook 2.4.1.). De regering heeft deze vereisten 
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gerespecteerd.159 In 2019 schrijft deze bron wel dat - volgens oppositiepartij VMRO-DPMNE - de 

aanklachten tegen een aantal van haar leden (in de context van de bestorming van het parlement) 

politiek geïnspireerd en ook overdreven zijn.160 

Het USDoS-mensenrechtenrapport noteert jaarlijks een aantal belangrijke mensenrechtenproblemen: 

onmenselijke en vernederende omstandigheden in de gevangenissen (zie ook 2.6.), geweld en 

bedreigingen tegen journalisten (zie 3.4.), gevallen van ernstige corruptie bij de overheid (zie 1.3.), 

gebrek aan gevolgen voor daders van gendergerelateerd en huiselijk geweld (zie 3.2.), geweld en 

bedreigingen tegen leden van de LGBTI-gemeenschap (zie 3.3.). De regering heeft volgens deze bron 

wel stappen ondernomen om ambtenaren die zich aan misbruiken zijn te buitengegaan te identificeren, 

onderzoeken, vervolgen en bestraffen. Maar, straffeloosheid bij de politie is nog steeds problematisch 

(zie 2.2.2.).161  

In het North Macedonia 2021 Report van de EC staat dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in 

oktober 2020 een website heeft gelanceerd waarop burgers gevallen van haattaal, haatcriminaliteit en 

ander vormen van geweld kunnen rapporteren. Het rapport geeft hierbij aan dat de afwezigheid van 

een systematische gegevensverzameling van dit soort zaken een probleem is.162 Ook in een rapport 

van het MHC over haatcriminaliteit in 2020 wordt vermeld dat haatmisdrijven in Noord-Macedonië (op 

LGBTI-personen (zie verder 3.3.) of tussen etnische Albanezen en Macedoniërs (zie 3.5.)) nog steeds 

niet of ondergerapporteerd worden. Volgens de organisatie is de belangrijkste reden hiervoor dat 

slachtoffers de autoriteiten niet vertrouwen en dat ze geconfronteerd zullen worden met lange en dure 

procedures indien ze dit wel zouden doen.163 Volgens het rapport gebeuren haatincidenten vooral in 

de openbare ruimte (in bussen, scholen, in de buurt van treinstations). De autoriteiten zijn nog niet 

voldoende getraind om haatcriminaliteit (als een probleem op zich) te onderzoeken en aan te pakken. 

De organisatie heeft het in dit verband ook over te weinig inspanningen op het gebied van 

mensenrechtenonderwijs.164 Ook volgens de Raad van Europa (Advisory Committee on the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities), zijn de registratie, het onderzoek en de 

bestraffing van haatcriminaliteit door de bevoegde autoriteiten anno 2022 nog steeds onvoldoende.165  

Freedom House (2021) schrijft dat de academische vrijheid (algemeen gesproken) gerespecteerd 

wordt, maar wijst erop dat corruptie op de universiteiten significant is.166 

Volgens Freedom House (2021) worden de constitutionele rechten in verband met het recht op 

samenkomen ook gerespecteerd, hoewel de politie soms hardhandig optreedt tegen demonstranten.167 

Noord-Macedonië is op 18 januari 1994 toegetreden tot de Geneefse Vluchtelingenconventie. De Wet 

op asiel en tijdelijke bescherming van 2003 werd in december 2012 aangepast en behelst een definitie 

van de vluchteling in overeenstemming met de Vluchtelingenconventie, alsook een definitie van het 

recht op subsidiaire bescherming in lijn met de kwalificatierichtlijn van de EU. De wet voorziet ook 

maatregelen voor tijdelijke bescherming in het geval van een massale instroom, waarborgen tegen 

refoulement, basiswaarborgen voor de asielprocedure met garanties voor personen met bijzondere 

noden zoals slachtoffers van mensenhandel, verwijzingen naar minderjarigen en genderspecifieke 

vervolging, alsook een bevestiging van de superviserende rol van het UNHCR. De asielzoekers hebben 

recht op rechtshulp gedurende alle stadia van de asielprocedure.168 In januari 2015 zijn nog een aantal 
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amendementen in de Wet op asiel en tijdelijke bescherming aangenomen. UNHCR spreekt van 

belangrijke vooruitgang maar wijst nog op tekortkomingen op het gebied van de implementatie.169 

Noord-Macedonië ligt op de reisroute van het merendeel van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten 

naar Europa, en het land wordt vanaf de zomer van 2015 dan ook geconfronteerd met grote aantallen 

Syriërs, Afghanen, Irakezen en burgers van andere landen op doorreis naar Centraal- en West-Europa. 

In november 2015 besloot de Noord-Macedonische regering dat vluchtelingen uit Iran, Libië, Marokko, 

Somalië en Bangladesh het land niet meer mochten doorkruisen, in een poging om economische 

migranten te weren. Alleen vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak werden 

nog toegelaten. Dit gebeurde na de aankondiging van Kroatië en Servië dat zij migranten niet 

afkomstig uit oorlogszones zouden terugsturen.170 Deze maatregel werd veroordeeld door de 

secretaris-generaal van de VN.171 Het kwam tot protesten van afgewezen vluchtelingen aan de grens. 

Het Noord-Macedonische leger bouwde ook een drie kilometer lang hek aan de Griekse grens.172 

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport heeft de regering op 4 april 2016 een wet 

aangenomen waarbij het concept derde land van asiel verruimd wordt. Hierdoor kan de facto elke 

asielzoeker die het land binnenkomt de toegang tot het asielsysteem geweigerd worden (behalve wie 

via Servië of Kosovo is binnengekomen).173 Volgens de EC (2018, 2019) worden geregeld gevallen 

van refoulement en illegale terugdrijvingen gemeld.174 

Ook in 2020 heeft de Noord-Macedonische grenspolitie geprobeerd om illegale migranten tegen te 

houden, te arresteren en terug te drijven. Er is sprake van 25.000 verhinderde pogingen tot 

binnenkomst door migranten.175 Hierbij zijn, volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport in 

2020 geen mensen naar onveilige landen teruggedreven.176  

In de tweede helft van 2020 hebben 172 personen asiel gevraagd in Noord-Macedonië. Van 158 

personen is de aanvraagprocedure afgesloten (“otherwise closed”) en dus niet behandeld. Eén persoon 

heeft subsidiaire bescherming gekregen.177 In juli 2021 verklaart de Noord-Macedonische minister van 

Justitie dat zijn land zich coöperatief zal opstellen bij de vraag van Turkije om aanhangers van de 

Gülenbeweging die zich in Macedonië bevinden aan Turkije uit te leveren. Het gaat over méér dan 80 

personen.178 In augustus 2021 heeft Noord-Macedonië evenwel nog steeds weerstand geboden aan 

de vraag om uitlevering door Turkije.179 

2.2. Veiligheidsdiensten 

2.2.1. Algemene werking 

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2018) houden de burgerlijke autoriteiten de 

effectieve controle over het leger en politie, en beschikt de regering over effectieve mechanismes om 

misbruik hierbij te onderzoeken en te straffen (zie 2.2.2.).180 In 2020 schrijft deze bron dat de 

nationale politie de binnenlandse veiligheid waarborgt en dat de politie verantwoording verschuldigd 
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is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.181 In 2021 en 2022 schrijft het USDoS opnieuw dat de 

nationale politie de controle heeft behouden over de binnenlandse veiligheid (inclusief migratie en 

grenscontrole) en dat ze verantwoording verschuldigd blijft aan het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. De burgerlijke overheden hebben, volgens deze bron, steevast de effectieve controle over de 

veiligheidsdiensten behouden.182 Er worden in dit rapport gevallen van excessief geweld door leden 

van de veiligheidsdiensten gemeld maar het rapport stelt expliciet dat straffeloosheid binnen de 

veiligheidsdiensten geen groot probleem vormt (zie ook 2.2.2.).183 Volgens de in het rapport 

geciteerde Ombudsdienst is straffeloosheid in 2021 nog steeds een probleem maar in mindere mate.184  

Volgens het USDoS-mensenrechtenrapport over 2021 houdt de politie zich (algemeen gesproken) aan 

de wetgeving en procedureregels over het verplichte gebruik van een arrestatiebevel, het verstrekken 

van informatie aan arrestanten over hun rechten of het toelaten van een advocaat bij verhoren.185   

Ook de Bertelsmann Stiftung (2022) schrijft dat de Republiek Noord-Macedonië over het monopolie 

beschikt op het gebruik van geweld over het hele grondgebied. De instellingen van de overheid zijn in 

staat om het hele grondgebied ook aan controle te onderwerpen en er zijn geen georganiseerde, 

gewapende groepen die de legitimiteit over het staatsmonopolie in vraag stellen. Volgens deze bron 

heeft de implementering van het Ohrid-akkoord (OFA), dat een vreedzame oplossing heeft geboden 

aan het gewapend conflict van 2001, het interetnische conflict (zie 3.5.) gekalmeerd en ook 

bijgedragen aan de consolidering van het monopolie van de overheid over het gebruik van geweld.186  

De OVSE staat de regering in de politiehervorming bij en streeft daarbij democratische 

politiestandaarden na. Naast het opleiden van de politie tracht zij ook de burger te betrekken bij de 

lokale werking van de politie. Dit laatste dient niet enkel om het vertrouwen tussen bevolking en 

ordehandhavers op te krikken maar ook als conflictpreventie. Op 27 maart 2015 is de structuur 

vastgelegd van een grootschalige Politie-ontwikkelingsstrategie (Police Development Strategy). 

Vertegenwoordigers van de EU en de OVSE zijn hierbij betrokken.187 Ook nadien heeft de OVSE nog 

jaarlijks initiatieven (netwerking, ontwikkeling van strategieën, …) ondernomen om de Noord-

Macedonische politie te helpen zich verder ontwikkelen.188 

De organisatie Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust (Pointpulse) heeft in januari 2017 

een communicatie gepubliceerd waarin het de vijf beste en slechtste punten opnoemt die het bij de 

politie in Noord-Macedonië heeft vastgesteld. De vijf beste punten zijn: het toewijzen van agenten aan 

hun regio van afkomst; de aangehouden strijd tegen de georganiseerde misdaad; de deelname van 

Macedonië aan de regionale Serious and Organized Crime Threat Assessment; het tegengaan van 

gewelddadig extremisme en terrorisme; het werken met body camera’s om fraude en corruptie tegen 

te gaan. De vijf slechtste punten zijn: de toename van politiegeweld; de invloed van de gepolariseerde 

politiek; het afvuren van traangas en rubberkogels op migranten; het opsluiten van 

antiregeringsactivisten; bedenkelijk rekruteringsbeleid.189   

In juli 2017 heeft de nieuwe Noord-Macedonische regering een aantal maatregelen goedgekeurd die 

onder meer gericht zijn op hervormingen bij de veiligheidsdiensten. Het gaat over een zogenoemd 3-

6-9 hervormingsplan.190 Op 17 april 2018 heeft de regering verklaard dat dit hervormingsplan 
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uitgevoerd is.191 Sinds december 2018 is ook de geheime politie bij wet onder de controle van de 

burgerlijke autoriteiten geplaatst.192 Achterliggende reden hiervoor is dat er algemeen wordt 

aangenomen dat de geheime politie in opdracht van de vorige premier Gruevski een 

afluisterprogramma had uitgevoerd op de bevolking.193 

In een rapport (2017) over de mening van de burger in Noord-Macedonië over de politie schrijft 

Pointpulse dat de politie de op één na meest vertrouwde instelling is in Noord-Macedonië. Het rapport 

toont een positieve perceptie van de politie aan bij de bevolking. Ook het vertrouwen van de Albanese 

minderheid in de politie is in 2017 gestegen. Er zijn wat dit betreft geen verschillen meer tussen 

(etnisch-) Albanezen en (etnisch-) Macedoniërs. Bemoedigend, volgens Pointpulse, is ook dat 72 % 

van de Noord-Macedoniërs bereid is om bij de politie gevallen van corruptie te melden, zelfs wanneer 

ze daarvoor hun identiteit moeten vrijgeven.194 Freedom House (2018) stelt echter dat de gerechtelijke 

instanties en de politie in hoge mate gewantrouwd worden door de bevolking. Volgens de gegevens 

van Freedom House heeft de Noord-Macedonische bevolking de negatiefste houding ten opzichte van 

de politie van alle westelijke Balkanlanden.195 Volgens een opiniepeiling van de OVSE (december 2019) 

is het vertrouwen van de bevolking in de politie in december 2019 wel verder gestegen. Ook binnen 

de (etnisch-) Albanese gemeenschap (zie 3.5) heerst intussen een grote tevredenheid over de diensten 

van de politie.196  

Volgens de EC (2018, 2021, 2022) is de Noord-Macedonische politie – algemeen gesproken – goed 

uitgerust met de nodige werkingsmiddelen en ook goed getraind.197 In 2019 zijn 533 nieuwe agenten 

aangenomen en er is een nieuwe vacature voor 600 agenten. In 2020 telt Noord-Macedonië 213 

geüniformeerde politieagenten per 100.000 inwoners (EU gemiddelde is 326/100.000).198 Ook in het 

North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dat de politie algemeen gesproken goed uitgerust en 

goed getraind is. Er zijn ook meer agenten per inwoner dan in 2020 (341 geüniformeerde agenten 

voor 100.000 inwoners).199 Anno 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken ook een nieuw 

Strategisch Plan 2021-2023 voor de politiewerking klaar dat de nieuwe prioriteiten en doelstellingen 

bevat.200 Noord-Macedonië neemt ook deel aan internationale politiesamenwerkingsactiviteiten via de 

belangrijkste samenwerkingskanalen: met Europol is er sinds 2007 een samenwerkingsovereenkomst 

en er is ook een beveiligde communicatieverbinding met de Secure Information Exchange Network 

Application (SIENA).201  

In een rapport van de organisatie Civil rights Defenders (12/2019) is sprake van 

mensenrechtenactivisten (zie ook 3.4.) die gevallen van bedreigingen of fysieke aanvallen tegen hun 

persoon niet bij de politie gemeld hebben wegens een gebrek aan vertrouwen in eventuele (politionele) 

onderzoekdaden. Activisten die dit wel hebben gemeld, hebben hier geen effectieve resultaten van 

gezien.202 

In het jaarrapport van het MHC over 2019 zijn twee gevallen opgenomen die als illustratie geciteerd 

worden van de onwil van de politie om een misdrijf als een haatmisdrijf te behandelen. In het ene 

geval was het slachtoffer lid van de LGBTI-gemeenschap en in het andere geval was iemand het 
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slachtoffer geworden omwille van zijn huidskleur. De organisatie heeft in beide gevallen juridische 

bijstand (zie 2.4.2.) verleend.203 

2.2.2. Klachten in verband met de politie 

De politiediensten staan onder toezicht van het Department for Internal Control, Criminal 

Investigations and Professional Standards (DICCIPS). In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport 

(2021) is sprake van de Professional Standards Unit (PSU) bij het ministerie van Binnenlandse zaken. 

Het gaat over dezelfde dienst en ze is bevoegd voor het onderzoeken van klachten door burgers over 

politiegeweld maar ook over onwettelijke arrestaties, foltering en ander wangedrag. Door het PSU 

onderzochte feiten leiden geregeld tot administratieve straffen. Disciplinaire straffen zijn enkel 

mogelijk door een disciplinaire commissie. Gerechtelijke straffen zijn pas mogelijk na doorverwijzing 

naar het parket.204 

Verder kunnen ook klachten ingediend worden bij de Ombudsdienst en ook bij het parket zelf kan over 

de politie klacht ingediend worden bij een gespecialiseerde unit. Wat deze laatste instantie betreft is 

sprake van een Police Misconduct Unit bij de Organized Crime and Corruption Prosecution Office 

(OCCPO).205  

Tijdens de eerste zes maanden van 2017 heeft DICCIPS (of PSU) elf klachten ontvangen tegen 

politieagenten omwille van overmatig gebruik van geweld. Deze dienst heeft tegen twee agenten 

disciplinaire maatregelen getroffen. De Ombudsdienst heeft van januari tot september 2017 negen 

klachten ontvangen in verband met onwettig en overdadig gebruik van geweld door politieagenten.206    

Volgens het USDoS-mensenrechtenrapport over 2017 is het gedrag van een aantal politieagenten 

onderzocht in het kader van het onderzoek naar de incidenten in het parlement op 27 april 2017 (zie 

1.2.). Een aantal agenten zijn naderhand ontslagen, geschorst of aan sancties onderworpen.207 Ook 

in 2019 zijn nog een aantal politieagenten veroordeeld voor hun rol in de incidenten op 27 april 

2017.208  

Voor de periode 2013-2019 is sprake van twee strafrechtelijke klachten door de DICCIPS (of PSU) 

voor drie agenten op basis van artikel 142 en zeven strafrechtelijke klachten op basis van artikel 143. 

Vijf agenten hebben een disciplinaire boete gekregen. Sommige politieagenten zijn veroordeeld en 

disciplinair bestraft.209 

Een andere bron stelt dat 66 burgers in 2019 klachten hebben ingediend bij de DICCIPS (of PSU). 

Twee burgerklachten hebben geleid tot strafrechtelijke aanklachten. Deze dienst heeft in 2019 ook ex 

officio tegen tien agenten een strafrechtelijke klacht neergelegd. Bij de Ombudsdienst zijn, volgens 

deze bron, in 2019 twaalf klachten tegen politieagenten ingediend (voor foltering en onmenselijke 

behandeling). Volgens de Specialized Unit for Investigation and Prosecution of Criminal Acts Performed 

by Persons with Police Authorities and Members of the Prison Police Guards (Police Misconduct Unit bij 

het parket (PMU)), (zie supra) zijn er in 2019 101 zaken geweest van foltering en onmenselijke 

behandeling tegen 186 politieagenten.210  

In 2019 is er een extern controlemechanisme op de politie (External Oversight Mechanism, EOM) 

opgericht dat de relaties en de samenwerking moet bevorderen tussen parketmagistraten van de 
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gespecialiseerde unit (zie supra), de Ombudsdienst, de DICCIPS (of PSU) van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de Afdeling voor de strafuitvoering (Directorate for the Execution of Sanctions) 

bij het ministerie van Justitie.211 

In het North Macedonia 2020 Report van de EC wordt bevestigd dat het externe controlemechanisme 

voor de politie nog steeds voorzien is. Ook hier is sprake van een controledienst binnen de 

Ombudsdienst. Voor deze dienst zijn in juli 2019 drie leden van de burgermaatschappij geselecteerd. 

Dit rapport geeft voorbeelden van de concrete gevolgen (onderzoeken, detenties, aanklachten, 

gevangenisstraffen, schorsingen) voor politieagenten die verdacht worden van strafbare feiten.212 

Niettemin noteert dit rapport dat het externe controlemechanisme op de politie niet volledig 

functioneel is. De afwezigheid van echt onafhankelijke onderzoekers verhindert de inspanningen om 

straffeloosheid door de politie aan te pakken en ook de effectieve vervolging ervan.213 

In het North Macedonia Report van de EC (2021) staat dat DICCIPS 65 klachten ontvangen heeft in 

2020 in verband met het gebruik van buitensporig geweld. Hiervan zijn er 27 ongegrond bevonden en 

bij 30 was er een gebrek aan bewijsmateriaal. In zes gevallen zijn er officiële klachten gevolgd.214 

In 2022 herhaalt de EC deze vaststellingen: het externe controlemechanisme is nog niet volledig 

functioneel door de afwezigheid van vertegenwoordigers uit de burgermaatschappij. Het mechanisme 

bij de Ombudsdienst heeft in 2021 dan weer acht klachten behandeld (twee tegen politieagenten; zes 

tegen leden van de gevangenispolitie). Eén zaak is doorverwezen naar het parket. Nog in 2021 heeft 

de bevoegde dienst bij het parket zelf 91 nieuwe zaken geopend tegen 213 personen met 

politiebevoegdheden. Het DICCIPS van Binnelandse Zaken heeft in 2021 63 klachten behandeld.215 

In het USDoS-mensenrechtenrapport over 2020 staat dat één agent tot een celstraf van vijf maand 

veroordeeld is voor het aannemen van smeergeld. De agenten die betrokken waren bij het pesten van 

een Roma-man in Bitola (zie 3.1.) zijn aangeklaagd bij de PMU van het parket. Andere agenten die 

hierbij betrokken waren zijn disciplinair bestraft en premier Zaev heeft de feiten ook publiekelijk 

veroordeeld.216 In het rapport over 2021 staat dat de PSU in de eerste zeven maanden van het jaar 

32 klachten behandeld heeft ivm het buitensporig gebruik van geweld. Slechts twee ervan zijn 

weerhouden. In die twee zaken heeft de PSU strafrechtelijke klachten ingediend voor pesterijen tijdens 

het uitoefenen van het ambt.217  

Volgens het jaarrapport over 2021 van de Ombudsdienst heeft deze dienst 10 % minder klachten over 

de politie ontvangen dan het jaar voordien. De klachten gaan over nalatigheid (geen maatregelen 

nemen, geen slachtoffers beschermen, geen arrestaties verrichten) of ongeoorloofde inbeslagnames 

of vrijheidsberoving.218    

2.3. Het gerecht 

2.3.1. Algemene werking 

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2017, 2021) schrijft over het gerecht dat de Grondwet 

in onafhankelijke rechtbanken voorziet, die ondersteund worden door een autonome Raad van justitie 
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(Judicial Council).219 Verder schrijft dit rapport dat de gangbare rechten binnen een moderne 

rechtsstaat (onder meer het vermoeden van onschuld, recht op een eerlijk proces, recht om 

geïnformeerd te worden, recht op onderhoud met advocaat van eigen keuze, voor het publiek vrij 

toegankelijke rechtszaken, verbod op getuigenis of bekentenis onder dwang, recht op beroep, …) in 

Noord-Macedonië formeel verworven zijn en dat het gerecht deze ook afdwingt.220  

In 2020, 2021 en 2022 schrijft het USDoS dat burgers toegang hebben tot de rechtbanken om zaken 

aanhangig te maken die te maken hebben met hun mensenrechten (zowel in straf-, burgerlijke, 

administratieve rechtbanken als in het Grondwettelijk Hof). Beroep is altijd mogelijk. Algemeen 

gesproken schikt de regering zich naar de beslissingen van de binnenlandse rechtbanken (zie ook 

2.4.).221 

Volgens deze bron betoont de regering intussen ook meer respect voor de gerechtelijke 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid dan in het verleden.222  

Wanneer de Ombudsdienst (zie 2.5.1.) klachten van burgers ontvangt over (vermeend) 

onprofessioneel of onscrupuleus werk van rechters en rechtbanken, raadt deze dienst de burgers aan 

om verdere bescherming te zoeken bij de Raad van justitie van de Republiek Noord-Macedonië.223 

In het USDoS-rapport over 2020 staat ook nog geschreven dat de Raad van justitie (sinds 20 augustus 

2020) 283 klachten van burgers ontvangen heeft. Deze klachten gingen over partijdig of onethisch 

gedrag, procedurefouten, overschreden deadlines, … Daarnaast heeft de Raad van justitie ook nog 60 

formele vragen ontvangen voor het afzetten of disciplinair straffen van rechters. In het rapport over 

2021 staat dat de Raad van justitie (sinds 31 augustus) 479 klachten van burgers over gerechtelijke 

handelswijzen (partijdig of onethisch gedrag, procedurele fouten, overschreden deadlines, …) heeft 

behandeld. Ook de Ombudsdienst heeft in dat jaar meer klachten ontvangen dan het jaar voordien.224   

Volgens het North Macedonia 2020 Report van de EC is Noord-Macedonië intussen gematigd 

voorbereid wat betreft de werking van het gerecht. Er is goede vooruitgang bij de implementering van 

de gerechtelijke hervormingsstrategie (zie 2.3.2.). Gerechtelijke instanties implementeren nieuwe 

regels voor benoemingen, promotie, discipline en ontslag van rechters en de raad van Justitie 

functioneert pro-actiever. Noord-Macedonië heeft mechanismes op poten gezet die de gerechtelijke 

onafhankelijkheid en aansprakelijkheid verzekeren (zoals benoemingen op basis van verdienste; het 

onderzoeken van bezittingen, belangenvermenging en disciplinaire procedures). In juni 2020 is de 

Wet over het openbaar ministerie (Law on the Public Prosecutor’s Office) in werking getreden (deze 

beregelt onder meer een duurzame oplossing voor de dossiers die bij de SPO (zie 1.3.) hangende 

waren). De herziene Wet over de raad van parketmagistraten (Law on the Council of Public 

Prosecutors) is eveneens aangenomen.225 Ook in het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat 

dat het gerechtelijk systeem in Noord-Macedonië gematigd voorbereid is. De nieuwe regelgeving voor 

de benoeming, promotie, discipline en het ontslag van rechters wordt toegepast.226 

Het MHC (2019) monitort de rechtsgang nauwgezet en stelt dat de rechten van de betrokken partijen 

in strafzaken algemeen gesproken gerespecteerd worden op basis van de wetgeving van de 

strafprocedures. Niettemin is er ook sprake van een zaak waarbij rechters verouderde wetgeving 

toepasten met als gevolg dat de rechten van sommige betrokkenen geschonden werden.227 
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Niettemin blijven ngo’s wijzen op de gebrekkige onafhankelijkheid van de Noord-Macedonische 

rechters. In het mensenrechtenrapport van AI (2018) staat dat openbaar aanklager Marko Zyrlevski 

in augustus 2017 afgezet is omwille van zijn gebrek aan onafhankelijkheid.228   

In een rapport (2019) van de Flüchtlingsrat van Baden Würtemberg, een ngo die zich inzet voor 

asielzoekers en vluchtelingen in Duitsland, wordt bovendien nog opgemerkt dat ook de werking van 

de Raad van justitie nog altijd heel problematisch is en dat het niet zeker is of deze wel onafhankelijk 

is, dan wel een instrument in de handen van de sterke mannen uit de politieke klasse.229  

Volgens een uitgebreid rapport (2020) van TI over het kapen van de staat (state capture) (zie 1.1.) 

is het systeem van het willekeurig toewijzen van zaken aan rechters nog steeds niet in voege. Politieke 

elites slagen erin om hun eigen rechters te kiezen voor bepaalde zaken. Ook het feit dat de planning 

van de voorkomende zaken (tegen de wil van de rechters zelf) frequent gewijzigd wordt en het 

uitsluiten van rechters uit het gerechtelijk systeem (zonder uitleg) draagt er, volgens deze bron, toe 

bij dat politieke elites meer kans hebben op een gunstige behandeling wanneer er strafzaken 

voorkomen waarbij ze betrokken zijn.230  

Ook in het jaarlijkse rapport van Freedom House (2020) staat dat corruptie (zie 1.3.) en 

vriendjespolitiek (patronage, cliëntelisme zie 1.1.) binnen het rechtswezen het recht op een correct 

proces kunnen aantasten.231 Op de vraag of er in strafrechtelijke en burgerlijke zaken een eerlijk 

proces mogelijk is in Noord-Macedonië schrijft Freedom House (2021) dat corruptie en cliëntelisme 

het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengen. Politieke beïnvloeding van parketmagistraten 

blijft een probleem.232 

2.3.2. Gerechtelijke hervormingsstrategie 

Het Noord-Macedonische gerecht wordt al vele jaren hervormd op basis van diverse aanbevelingen 

van vertegenwoordigers van de EU (na topontmoetingen), van richtlijnen van de EC, van 

aanbevelingen van een zogenoemde Group of High Experts on Systemic Issues on Rule of Law, van 

aanbevelingen van instellingen van de Raad van Europa (Commissie van Venetië, GRECO), van 

aanbevelingen van de OVSE, van de bevindingen uit de jaarlijkse rapporten van de EC en ook van een 

document van een aantal Noord-Macedonische burgermaatschappij-organisaties (Proposal for Urgent 

Democratic Reforms - Blueprint).233  

Het MHC schrijft dat dit hervormingsproces in de loop van 2018 afgeweken is van het oorspronkelijke 

Plan 3-6-9 (zie ook 2.2.1.) en intussen ernstige vertragingen heeft opgelopen.234 Toch blijft het MHC 

positief over de inhoud van de beoogde hervormingen van het gerecht (intussen omgedoopt tot de 

2017-2022 Strategie voor hervormingen van het gerecht, Strategy on the Justice Reforms, met 

bijhorend actieplan), mits de rol van invloedrijke personen uit de politieke partijen op het gerecht 

vermindert. In dit verband heeft het MHC goede verwachtingen in verband met de toekomstige selectie 

van rechters. Hiervoor wordt expliciet verwezen naar de aanname van de Law on Cessation of the Law 

on the Council Determining Facts and Initiating Procedures to Determine Liability of Judges.235 

Ook in het Macedonia 2018 Report van de EC staat dat beslissende stappen zijn gezet om de 

onafhankelijkheid van het gerecht te herstellen en de terugval van de jaren ervoor om te buigen. De 
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belangrijkste stap vooruit is de aanname van een geloofwaardige hervormingsstrategie (zie supra) 

van het rechtswezen. Met de bedoeling tegemoet te komen aan de zogenoemde Urgent Reform 

Priorities en de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, van de Raad van Europa. In verband 

met de implementering van de aanbevelingen van de Commissie van Venetië (ontslagsysteem voor 

rechters) wordt vooral verwezen naar de Wet op de Raad van justitie. Dit orgaan moet toezien op een 

disciplinerings- en ontslagsysteem voor rechters. Hier wordt wel aan toegevoegd dat de 

implementering van de hervormingen een proces van de lange termijn is en ook een continue wijziging 

van het gedrag op het terrein vereist.236 

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2019) verwijst naar het belang van de oprichting in 

maart 2018 van de zogenoemde Judicial Reform Implementation Monitoring Council die de 

hervormingen van het rechtswezen moet monitoren.237 

In het North Macedonia 2019 Report van de EC staat dat er een goede vooruitgang is gemaakt in de 

aanpak van de Urgent Reform Priorities en de aanbevelingen van de Commissie van Venetië. Deze 

commissie loofde de voortdurende inspanningen van de autoriteiten om de regels i.v.m. het 

gerechtelijke systeem in lijn te brengen met internationale standaarden.238 De EC herhaalt dit in 2022 

dat het gerecht haar engagement getoond heeft om haar integriteit en onafhankelijkheid te tonen. De 

gerechtelijke instellingen hebben op consistente wijze de nieuwe regels voor de benoeming, promotie 

en afzetting van rechters en aanklagers toegepast. De Judicial Council en Council of Prosecutors zijn 

hun strategische plannen blijven implementeren.239 

In december 2019 kondigt premier Zaev een vetting- of doorlichtingsprocedure voor rechters en 

parketmagistraten aan. Een commissie zal de eigendommen van rechters en parketmagistraten 

controleren en de Raad van justitie en de Raad van magistraten zullen de aansprakelijkheid van 

rechters en procureurs onderzoeken.240 Volgens de minister van Justitie zal de vetting procedure in 

2020 van start gaan.241 

De Bertelsmann Stiftung heeft het in 2020 over een geloofwaardige nieuwe Strategie voor de 

hervorming van het gerecht met bijhorend actieplan omwille van de focus op de Raad van justitie, de 

Raad van parketmagistraten, de Academie voor rechters en parketmagistraten, en ook op de 

implementering van informatie en communicatietechnologie. Maar, volgens deze bron, gaan de 

hervormingen traag vooruit en blijft de politieke controle over het gerecht een probleem.242 In 2022 

schrijft de Bertelsmann Stiftung dat de loyaliteit van het gerechtelijke apparaat intussen verschoven 

is naar de nieuwe (zie 1.2.) regeringsmeerderheid. Rechtbanken blijven nog vatbaar voor politieke 

invloed maar de onafhankelijkheid van het gerecht is in de praktijk sterker geworden. Het rapport 

merkt wel nog op dat de aankondiging van een vetting procedure voor rechters nog geïmplementeerd 

moet worden.243 
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2.4. Systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van 

rechten en vrijheden zoals neergelegd in het EVRM, BUPO-verdrag en 

antifolterverdrag 

2.4.1. Beroepsmogelijkheden 

In 2020, 2021 en 2022 schrijft het USDoS dat burgers toegang hebben tot de rechtbanken om zaken 

aanhangig te maken die betrekking hebben op hun mensenrechten (zowel in straf-, burgerlijke, 

administratieve rechtbanken en in het Grondwettelijk Hof). Beroep is altijd mogelijk. Algemeen 

gesproken schikt de regering zich naar de beslissingen van de binnenlandse rechtbanken.244 

In deze bron (2020, 2021, 2022) staat eveneens dat individuele burgers - indien alle 

beroepsmogelijkheden en wettelijke opties bij binnenlandse rechtbanken uitgeput zijn - beroep kunnen 

indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).245 

In het North Macedonia Report van de EC (2019) staat dat de Noord-Macedonische autoriteiten 

vooruitgang hebben gemaakt in de uitvoering van de vonnissen van dit hof. Noord-Macedonië heeft 

ook het personeel bij zijn vertegenwoordiging bij dit hof uitgebreid.246 

In januari 2019 heeft het EHRM een oordeel geveld ten gunste van een transgenderpersoon in verband 

met de procedure om de genderidentiteit officieel te laten wijzigen. De overheid moet 9.000 euro 

schadevergoeding betalen en ook de procedure wijzigen. Na een initiële wijziging heeft de betrokken 

bevolkingsadministratie op 10 februari 2020 hier uiteindelijk wel gevolg aan gegeven door de nieuwe 

genderidentiteit op te tekenen in het bevolkingsregister (zie ook 3.3.).247 

Het USDoS-rapport over 2020 maakt melding van concrete uitspraken van het EHRM over rechtszaken 

die te maken hebben met de mensenrechten. Er is sprake van een geval waarbij het recht op de 

vrijheid van meningsuiting geschonden is bij een journalist (Nikola Gelevski) en een zaak waarbij het 

recht op een eerlijke rechtszaak geschonden is bij een vroeger parlementslid (Ljube Boshkoski).248 

In 2021 meldt het European Roma Rights Centre (ERRC) dat het EHRM een vonnis geveld heeft ten 

gunste van een Roma-man (zie 3.1.) die het slachtoffer van politiebrutaliteit was geworden.249  

In het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dat er 320 Noord-Macedonische zaken hangende 

waren voor het EHRM in 2020. In veertien gevallen heeft het Hof schendingen vastgesteld van het 

EVRM (vooral in verband met het recht op een eerlijke rechtszaak, bescherming van eigendom, respect 

voor privé- en gezinsleven en het verbod op foltering).250 In juni 2022 waren er volgens de EC (2022) 

813 zaken hangend voor het EHRM. In drie (van de elf) eindvonnissen heeft het EHRM inbreuken 

vastgesteld tegen het EVRM.251 

In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport staat ook telkens dat willekeurige arrestaties en 

detentie bij wet verboden zijn en dat iedereen de wettelijkheid van zijn of haar arrestatie aan een 

rechtbank kan voorleggen (en hiervoor compensatie ontvangen). De overheid heeft zich (algemeen 

gesproken) ook hier aan gehouden.252 
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Naast de gewone rechtsgang zijn er ook onafhankelijke (overheids)instellingen zoals de Ombudsdienst 

(2.5.1.) en de Commissie voor de preventie van en bescherming tegen discriminatie (Commission for 

Protection against Discrimination, CPPD) (2.5.2.), als ook een aantal ngo’s (2.5.3.) tot wie burgers 

zich kunnen wenden. 

2.4.2. Juridische bijstand in de gewone rechtsgang 

De Wet op kosteloze juridische bijstand (2010) beoogde oorspronkelijk een gelijke toegang tot justitie 

voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door middel van kosteloze juridische bijstand in 

burgerlijke en administratieve rechtszaken. Deze wet was niet van toepassing op strafrechtelijke 

procedures.253 

In 2016 is het Access to Justice Project gestart. In het kader van dit project werd de mogelijkheid 

geboden om gratis juridische bijstand te genieten. In de eerste twaalf maanden van dit project hebben 

méér dan 1.000 burgers een aanvraag gedaan tot gratis bijstand. Vaak ging het over slachtoffers van 

huiselijk geweld.254 De EU heeft zich er in juni 2017 toe verbonden om het Access to Justice Project 

te blijven ondersteunen en ook anno 2022 steunt de EU dit project nog steeds (via de Raad van 

Europa).255 

Volgens een rapport van de Civil Rights Defenders (2019) zijn er in Noord-Macedonië tien ngo’s (zie 

2.5.3.) die juridisch advies, juridische informatie verlenen en ook steun bij het bekomen van wettelijke 

bijstand. Het rapport verwijst naar de mobiele juridische kantoren die in enkele gemeentes gratis 

rechtsbijstand aanbieden. De overheid werkt, volgens dit rapport, in 2019 ook aan een wetswijziging 

om tekortkomingen bij Wet op de kosteloze juridische bijstand te verhelpen.256   

Volgens het MHC (2018 en 2019), dat zelf ook een actieve rol speelt bij het verstrekken van kosteloze 

juridische bijstand, vertoont het hele systeem van kosteloze juridische bijstand nog steeds grote 

lacunes waardoor er (ondanks de stijgende vraag) maar een klein aantal mensen beroep op doen.257 

Volgens een bron die geciteerd wordt in een rapport van de Flüchtlingsrat van Baden-Württemberg 

(2019) zijn er in Noord-Macedonië ook geen mechanismes voorzien die de garantie bieden dat een 

verdachte persoon bij een politieverhoor bijstand van een advocaat krijgt. Vooral de kwetsbaarste 

groepen in de samenleving hebben het moeilijk kosteloze, juridische bijstand te krijgen. Slechts de 

helft van de verzoeken wordt ingewilligd.258 

In mei 2019 is een nieuwe Wet op kosteloze juridische bijstand bekrachtigd. Zowel het ministerie van 

Justitie zelf als ook een aantal hiertoe geautoriseerde burgermaatschappij-organisaties en de 

zogenoemde legal clinics voorzien nu eerstelijnsbijstand in de vorm van advies, informatie en bijstand 

tijdens gerechtelijke procedures. Voor burgerlijke en administratieve procedures is er 

tweedelijnsbijstand voorzien.259 De nieuwe wet wordt geïmplementeerd sinds 1 oktober 2019 en, 

volgens de Raad van Europa, heeft ze het concept van gratis juridische bijstand in Noord-Macedonië 

helemaal gewijzigd. Er is nu een meer liberale aanpak met een bredere reikwijdte en met een 

toepassing op alle juridische kwesties, behalve de kwesties die expliciet door de wet uitgesloten zijn.260 

Het MHC wijst er in dit verband op dat de gratis juridische bijstand niet geldt voor zaken die te maken 

hebben met openbare nutsvoorzieningen (dus geschillen rond elektriciteits-, waterrekeningen of over 
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eigendomskwesties). Het MHC bevestigt tegelijk dat de nieuwe wet ervoor gezorgd heeft dat de lijst 

met begunstigden van gratis juridische bijstand uitgebreid is.261 

Het MHC staat zelf ook nog steeds slachtoffers van discriminatie bij met gratis juridische bijstand. De 

organisatie heeft ook gewerkt aan de uitbouw van hun slagkracht in deze bij andere ngo’s (zie ook 

2.5.3.).262 Ook de Europese instellingen steunen de slagkracht van het ministerie van Justitie en van 

advocaten op het terrein bij het ontwikkelen van een systeem van gratis juridische bijstand.263 

Sinds de invoering van de nieuwe wet is er een voortdurende bewustwordingscampagne in gang gezet 

die het systeem van gratis juridische bijstand aan de brede bevolking voorstelt als een belangrijk, 

beschikbaar en functionerend mechanisme voor de wettelijke bescherming van kwetsbare groepen en 

als een verplichting van de overheid om gelijke toegang tot justitie te verzekeren voor alle burgers 

die zich dat niet kunnen permitteren. Het succes hiervan wordt weerspiegeld door de stijging van het 

aantal goedgekeurde aanvragen voor gratis juridische bijstand. In 2020 hebben 663 burgers gratis 

juridische bijstand gekregen van de regionale kantoren van het ministerie van Justitie (tegenover 299 

burgers in 2019). De bewustwordingscampagne (zie supra) bestond uit de verspreiding van factsheets, 

folders, posters, in het Macedonisch, Albanees, Turks en Romani via meer dan 230 relevante 

instellingen en organisaties op het terrein. Bedoeling was om zoveel mogelijk personen uit kwetsbare 

groepen te bereiken en er was een speciale focus op slachtoffers van huiselijk geweld, kinderen, Roma 

en ander minderheden en ook op “gendergerelateerde contexten in alle mogelijke stadia”. De Raad 

van Europa heeft een budget van 800.000 euro vrijgemaakt om bij de doelgroepen gedurende een 

drie jaar durende actie (Supporting enhanced access to higher quality Free Legal Aid (FLA) Services 

in North Macedonia) de toegang tot kwaliteitsvolle gratis juridische bijstand in Noord-Macedonië te 

verhogen.264 

Het North Macedonia 2022 Report van de EC schrijft dat het ministerie van Justitie haar inspanningen 

versterkt heeft om de toegang tot eerste- en tweedelijns juridische bijstand te voorzien voor wie 

daartoe niet de nodige middelen heeft. Gratis juridische bijstand is toegankelijk via de regionale 

diensten van het ministerie; via burgermaatschappij-organisaties met een licentie; via legal clinics bij 

de rechtsfaculteiten; en via advocaten die hiervoor de toelating hebben gekregen. Op de website van 

het ministerie van Justitie is een register met alle gegevens beschikbaar. Volgens de EC worden steeds 

grotere aantallen van aanvragen voor juridische bijstand toegestaan maar moet, althans voor 

strafzaken, het systeem nog hervormd worden.265 

2.5. Bijkomende toegangsmogelijkheden tot bescherming 

Naast de wettelijke voorzieningen binnen de gewone rechtsgang zijn er ook nog andere onafhankelijke 

instellingen waartoe zowel burgers als ngo’s zich kunnen wenden en die eveneens waken over de 

bescherming van de mensenrechten. 

2.5.1. Ombudsdienst 

Volgens het NHRI (European Network of National Human Rights Institutions) (2022), beschikt de 

Noord-Macedonische Ombudsdienst over een sterk mandaat. De Noord-Macedonische Ombudsdienst 

heeft immers het (grondwettelijke) mandaat om bij te dragen aan de toegang tot justitie voor 

individuele burgers, onder meer door het behandelen van klachten (door individuele burgers of 
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organisaties), het voorzien van juridische bijstand en door bewustmakingscampagnes. De 

Ombudsdienst beschikt ook nog over talloze andere competenties, zoals het Nationaal 

preventiemechanisme, het Burgerlijke controlemechanisme, de Nationale rapporteur over 

mensenhandel en illegale migratie, het Mechanisme voor de monitoring van de implementering van 

de VN-Conventie over personen met een handicap, de rechten van het kind, amicus curiae266.267 

In 2016 is de Wet over de Ombudsdienst aangepast met de bedoeling om de dienst meer in lijn te 

brengen met de Principes van Parijs (opgesteld door de VN-mensenrechtencommissie naar aanleiding 

van een International Workshop on National Institutions for the Promotion and Protection of Human 

Rights in 1991).268 

Op de website van de Ombudsdienst staat uitgelegd (in het Macedonisch en Albanees) hoe individuele 

burgers een klacht kunnen neerleggen. Dit kan via e-mail, fax, telefoon of ook bij een bezoek aan een 

(regionaal) kantoor van de dienst (in Tetovo, Kicevo, Stip, Strumica, Kumanovo of Bitola).269 

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport bevestigt in 2018 dat de Ombudsdienst er onder meer is 

om burgers te beschermen wanneer er inbreuken zijn op hun rechten door openbare instellingen en 

om discriminatie van minderheden te verminderen.270 Volgens het jaarlijkse mensenrechtenrapport 

van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (2020) kunnen gewone burgers bij de 

Ombudsdienst ook terecht met klachten over het gerecht. In de eerste acht maanden van 2019 hebben 

176 burgers een klacht over het gerechtelijke systeem ingediend. In 48 van deze gevallen heeft de 

dienst een aanbeveling tot remediëring gedaan. Verder heeft de Ombudsdienst in de eerste acht 

maanden in vijf rechtszaken (i.v.m de mensenrechten) opgetreden als amicus curiae, een nieuwe 

bevoegdheid sinds de wetswijziging van 2016.271 

Van januari tot augustus 2020 hebben 90 burgers een klacht in verband met het gerecht 

(vertragingen, overtredingen door het gerecht, inbreuken tegen in absentia-procedures, …) 

neergelegd bij de Ombudsdienst. Dit heeft er in een geval toe geleid dat iemand zijn onkosten kreeg 

terugbetaald. In een ander geval is een zaak doorverwezen naar de Raad van justitie.272 

Volgens het jaarrapport van het MHC (2019) is de Ombudsdienst op het gebied van discriminatie actief 

waar de Commissie voor de Bescherming tegen Discriminatie (zie 2.5.2.) inactief blijft.273 Ook in een 

rapport over de situatie van mensenrechtenactivisten van de ngo Civil Rights Defenders (2019) staat 

dat de reputatie van de Ombudsdienst bij activisten hoger aangeschreven staat dan die van de CPPD 

(2.5.2.). De Ombudsdienst wordt gezien als een professionele instelling. Op basis van de (vernieuwde) 

wet kan de Ombudsdienst de wettelijkheid controleren van officiële procedures die de grondrechten 

van burgers zouden aantasten; individuele gevallen onderzoeken en de instellingen informeren over 

hun fouten. Het rapport bevestigt dat de Ombudsdienst op al deze terreinen actief is (ook ten behoeve 

van mensenrechtenactivisten).274 

De EC schrijft in 2020 over de Ombudsdienst dat zijn nieuwe competenties bijdragen tot de promotie 

en versterking van de mensenrechten. Het parlement heeft ook drie adjunct-ombudspersonen 

aangeduid. Ook het budget en het personeelsbestand is verhoogd.275 In 2021 schrijft de EC dat de 

Ombudsdienst de centrale instelling voor de promotie en bescherming van de mensenrechten is 
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gebleven. De dienst heeft in 2020 2.448 klachten ontvangen.276 In sommige gevallen hebben klachten 

over de politie (zie 2.2.2.) geleid tot vervolging (aanklachten voor pesterijen tijdens de uitvoering van 

het ambt, foltering, mishandeling, onmenselijke bestraffing, ….).277 Ook volgt de Ombudsdienst 

gevallen van discriminatie op.278 In 2022 schrijft de EC dat de Ombudsdienst het belangrijkste orgaan 

in Noord-Macedonië is voor de promotie en het afdwingen van de mensenrechten.279 

Volgens een rapport over de toestand van de rechtsstaat in Europa van de ENNHRI (2022) is de Noord-

Macedonische Ombudsdienst heel nauw blijven samenwerken met de sector van de 

burgermaatschappij. Deze samenwerking is al vele jaren aan de gang, bij voorbeeld in de context van 

het Nationaal preventiemechanisme, het Burgerlijk controlemechanisme en de Nationale rapporteur 

over mensensmokkel en illegale migratie. De samenwerking neemt de vorm aan van regelmatige 

uitwisselingen van gedachten en de co-organisatie van evenementen. In december 2021 heeft de 

Ombudsdienst nog een memorandum of understanding ondertekend met een aantal ngo’s met de 

bedoeling de samenwerking te verhogen op het gebied van de bescherming en de promotie van de 

rechten van personen met een handicap.280 

Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) worden de meeste onafhankelijke instellingen in Noord-

Macedonië bemand met prominente ex-politici. Dit geldt ook voor de nieuwe ombudsman, Naser 

Ziberi. Hij was een tijd lang de DUI-kandidaat voor het premierschap.281 

2.5.2. Commissie voor de preventie van en bescherming tegen discriminatie (CPPD) 

Begin 2011 is een Commissie voor de Bescherming tegen Discriminatie opgericht die samen met de 

rechtbanken voor de toepassing van de antidiscriminatiewet moet zorgen. Daartoe kan deze 

commissie klachten van individuen in ontvangst nemen, acties ondernemen bij de betrokken 

instellingen, advies uitbrengen over wetsontwerpen, voorstellen tot aanpassing van bestaande 

wetgeving maken, en aanbevelingen formuleren.282 

Volgens het rapport van de Bertelsmann Stiftung (2020) is de CPPD echter voor een stuk gepolitiseerd 

door de VMRO-DPMNE waardoor ze niet actief is bij de bescherming van de burgerrechten. Volgens 

dit rapport maken loyale leden van de VMRO-DPMNE echter vaak laagdunkende opmerkingen over 

diverse minderheden. Bovendien is deze commissie ook niet bekend bij het brede publiek.283 

De CPPD is in mei 2020 –bij het terugdraaien van de antidiscriminatiewet door het Grondwettelijk Hof 

- formeel opgehouden te bestaan vermits de verkiezingsprocedure voor een nieuwe commissie 

eveneens geannuleerd is door het Hof.284 

Op 27 oktober 2020 wordt de regering dringend opgeroepen nieuwe leden te benoemen voor de 

commissie.285 Op 26 januari 2021 benoemt het parlement zeven nieuwe leden voor de CPPD.286 Op 

29 maart 2021 verschijnt dan het bericht dat een nieuwe instelling tegen discriminatie effectief 
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opgericht is op basis van de opnieuw goedgekeurde antidiscriminatiewet van oktober 2020: de 

CPPD.287 

Volgens ILGA (2022) heeft de heropgestarte instelling, ondanks technische en administratieve 

problemen, al verschillende opinies gepubliceerd.288 In 2021 heeft de CPDD ook een aantal online 

publicaties laten verwijderen die haatdragend waren t.o.v. LGBTI-personen (zie 3.3.) en ook de 

auteurs ervan tot excuses gedwongen.289 

2.5.3. Ngo’s en internationale mensenrechtenorganisaties 

De Bertelsmann Stiftung (2022) schrijft dat Noord-Macedonië sinds haar onafhankelijkheid een 

levendige burgermaatschappij heeft met heel veel burgermaatschappij-organisaties, sociale 

bewegingen en verschillende soorten verenigingen. De wet laat deze organisaties ook toe om bepaalde 

openbare bevoegdheden op te nemen. Volgens deze bron is de burgermaatschappij in het laatste 

decennium (2012-2022) wel stevig gepolitiseerd. Onder de regeerperiode van Nikola Gruevski en de 

VMRO-DPMNE kregen onafhankelijke organisaties soms te maken met gewelddadige aanvallen.290 Ook 

in 2020 heeft Freedom House (2020) nog geschreven dat deze organisaties druk kunnen ondervinden 

van de VMRO-DPMNE en haar aanhangers.291 

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020 en 2022) kunnen ngo’s (nationaal en 

internationaal) intussen ongehinderd werken in Noord-Macedonië, ook op het gebied van de 

mensenrechten. Beleidsmensen en ministeries houden contacten en meetings met de ngo’s en leden 

van de burgermaatschappij.292 

De EC wijst er in haar North Macedonia 2020 Report op dat een versterkte burgermaatschappij een 

cruciaal component van elk democratisch systeem is. Voor Noord-Macedonië stelt de EC in dit verband 

dat het wettelijk kader een omgeving voor burgermaatschappijorganisaties mogelijk maakt. Sinds de 

aanname van een Strategy and Action Plan 2018-2020 is er ook goede vooruitgang geboekt in het 

werk van de Raad voor Samenwerking tussen de Regering en de burgermaatschappij.293 

Ook het jaarrapport van de Ombudsdienst (2019) bevestigt dat burgermaatschappij-organisaties de 

actiefste organisaties zijn bij bewustmakingscampagnes in verband met discriminatie en 

beschermingsmechanismes.294 

Freedom House schrijft in 2021 dat de regering haar steun heeft uitgesproken voor de 

burgermaatschappij. Vooral sinds de regeringswissel in 2017 is het werk van ngo’s vrijer en veiliger 

geworden. Openbare instellingen zijn ontvankelijker voor het werk en het engagement van de sector 

van de burgermaatschappij.295 

In het Nations in transit report (2021) heeft Freedom House het over een levendige en proactieve 

burgermaatschappij in Noord-Macedonië. De omgeving voor “burger-actie” is aanhoudend verbeterd 

in de voorbije jaren.296 
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In het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dat burgermaatschappijorganisaties nog steeds 

erkend worden voor hun cruciale rol in het democratische systeem. Ze hebben in het voorbije jaar een 

belangrijke rol gespeeld op het beleidsniveau (onder meer bij het tot stand komen van de wetten 

tegen discriminatie (zie 3.1.) en huiselijk geweld (zie 3.2.)). De burgermaatschappij heeft op 

belangrijke wijze bijgedragen tot het verzekeren van de bescherming van de mensen- en grondrechten 

(zie 2.1.). Ze heeft ook opnieuw bijstand verleend aan de kwetsbaarste bevolkingsgroepen.297 In 2022 

schrijft deze bron dat de burgermaatschappij een essentiële rol speelt bij de monitoring van het 

regeringsbeleid en bij het doorgeven van informatie (zowel aan burgers als aan overheidsinstellingen). 

Ook in de Covid-19-periode hebben burgermaatschappij-organisaties mensen in nood bijgestaan.298 

De OVSE blijft in Noord-Macedonië onverminderd actief bij het ondersteunen van de democratische 

processen en veiligheid. De missie focust vooral op de implementering van het OFA.299 

2.6. Detentieomstandigheden 

In het USDoS-mensenrechtenrapport staat dat mishandeling in detentie bij wet verboden is maar 

jaarlijks staan er ook gegevens in (2017, 2018) over geweld in detentiecentra door politie en 

gevangenispersoneel.300 Het gaat hierbij hoofdzakelijk over het aantal klachten dat de DICCIPS (zie 

2.2.2.) of de Ombudsdienst ontvangen hebben over buitensporig geweld, foltering en mishandeling 

(tijdens de uitvoering van het ambt). Uit de gegevens blijkt dat de klachten wel degelijk behandeld 

worden, dat de daders disciplinair gestraft worden of dat klachten aan het parket worden overgemaakt. 

Ook sterfgevallen in detentie worden – indien nodig – onderzocht (door de Ombudsdienst).301  

Uit dit rapport blijkt ook jaarlijks dat het gerecht geregeld overgaat tot veroordelingen (soms tot 

gevangenisstraffen) van de daders.302  

In het USDoS-rapport over 2020 staat dat de overbevolking (volgens onder meer de Dienst van de 

ombudsman) niet langer een ernstig probleem is in de Noord-Macedonische gevangenissen. Dit geldt 

echter niet voor de gevangenis van Idrizovo. In de politiekantoren, de faciliteiten voor sociale bijstand, 

de vluchthuizen en de psychiatrische instellingen zijn de omstandigheden echter nog altijd armzalig. 

Volgens het rapport zijn de gevangenisomstandigheden in het algemeen inadequaat.303    

De Dienst van de ombudsman ontvangt (via het Nationaal preventiemechanisme) ook een groot aantal 

klachten in verband met inadequate gezondheidszorg in de detentiefaciliteiten.304 

Ook in het North Macedonia 2019 Report van de EC staat dat gevallen van mishandeling door de politie 

doorgegeven zijn aan het parket. Maar, dit rapport geeft hierbij aan dat het om lage cijfers gaat. 

Volgens dit rapport wordt er verwacht dat het nieuwe EOM (zie 2.2.2.) de perceptie van straffeloosheid 

bij agenten en gevangenispersoneel zal aanpakken.305 

In dit rapport is ook sprake van verbeteringen in de preventie van foltering en mishandeling, in 

detentieomstandigheden, dankzij een actieplan om werk te maken van de aanbevelingen van het 

                                                
 

297 EC, 19/10/2021, p.12, url 
298 EC, 12/10/2022, p.11, url 
299 OSCE, 2021, url  
300 USDoS, 20/04/2018, url; USDoS, 03/03/2017, url; USDoS, 13/04/2022, url 
301 USDoS, 03/03/2017, url; USDoS, 20/04/2018, url; USDoS, 03/2021, url 
302 USDoS, 03/03/2017, url; USDoS, 03/2021, url 
303 USDoS, 03/2021, p.3, url 
304 USDoS, 03/2021, p.4, url 
305 EC, 29/05/2019, p.25, url 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/North-Macedonia-Report-2021.pdf
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https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/485321_0.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/277435.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/1394589.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_NORTH-MACEDONIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/1394589.html
https://www.state.gov/documents/organization/277435.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/1394589.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf


 

 

NOORD-MACEDONIË. Algemene situatie  

15 december 2022 

 

 

 
Pagina 37 van 72

 
    

  

 

European Committee for the Prevention of Torture (CPT). Gevangenispersoneel en personeel van 

correctionele opvoedingsinstellingen hebben trainingen gekregen i.v.m een nieuwe gedragscode.306 

Het North Macedonia 2020 Report stelt opnieuw dat de bevoegde diensten (Directorate for Execution 

of Sanctions, Dienst van de ombudsman, Department for Internal Control and Professional Standards, 

Section for the Investigation and prosecution of criminal acts committed by individual with police 

authority) klachten effectief behandelen en soms ook doorgeven aan het parket. In dit rapport staat 

nog dat het EOM de verwachtingen van de bevolking heeft doen stijgen en dat er meer zaken 

rechtsreeks aan het parket zijn gemeld.307 

In het North-Macedonia 2021 Report van de EC staat dat de regering zich is blijven engageren om de 

preventie van foltering en mishandeling te verbeteren. De belangrijkste tekortkomingen van het 

gevangenissysteem blijven immers: slecht management, zwakke performance van het personeel, lage 

personeelsbezetting, slechte kwaliteit van de gezondheidszorg, geweld onder de gedetineerden, 

smerige omstandigheden en endemische corruptie. Voortaan krijgt ook de burgermaatschappij een 

belangrijke rol bij het detentiebeleid van de overheid via de ondertekening van het memorandum voor 

de samenwerking met de Afdeling voor de strafuitvoering in maart 2021.308 

Ook AI meldt in 2020 dat er maatregelen zijn genomen tegen straffeloosheid voor politiemishandeling 

en dat het parket berichten blijft onderzoeken in verband met de gevangenisbewaking. Het gaat over 

50 zaken.309 

Volgens het MHC (2019) ontbreekt er, in de meeste gevallen waarbij de politie handelt zonder toelating 

of waarbij politieagenten excessief geweld gebruiken, een gepast antwoord van de openbare aanklager 

(public prosecutor’s office).310 

In juli 2021 heeft het CPT van de Raad van Europa een rapport over Noord-Macedonië uitgebracht. 

Hierin staan de slechte levensomstandigheden en de anachronistische behandeling van de 

gedetineerden in Noord-Macedonië opnieuw centraal. Het CPT heeft ook opnieuw over gevallen van 

mishandeling gehoord.311 

In februari 2021 heeft het EHRM twee zaken geseponeerd in verband met verdachte overlijdens in de 

gevangenis. De seponering was er gekomen nadat de overheid bereid was gevonden om telkens 

12.000 euro schadevergoeding uit te betalen aan de achtergebleven (Roma-)familieleden.312 
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3. Specifieke situaties 

3.1. Roma 

Volgens een ECRI-rapport (2016), heeft het Decade of Roma Inclusion 2005-2015 programma tot een 

zekere positieve impact geleid op de levensomstandigheden van de Roma in Noord-Macedonië. De 

tewerkstelling van Roma in de openbare sector is lichtjes gestegen; zo ook het aantal Romakinderen 

in het secundair onderwijs.313    

Politiek zijn de Roma anno 2016 vertegenwoordigd op de verschillende niveaus: de gemeente Šuto 

Orizari/Shuto Orizare is de enige gemeente in de wereld met een Romameerderheid, en de enige 

gemeente waar de Romataal de officiële taal is. De burgemeester is een etnische Roma.314 Noord-

Macedonië is in 2016 ook het enige land ter wereld met een Romaminister, en met een aantal Roma-

ambtenaren op hoge overheidsposten. De Roma hebben ook meerdere politieke partijen, die echter 

te klein zijn om op nationaal vlak een rol van betekenis te kunnen spelen.315 In 2021 zit nog steeds 

een Romavertegenwoordiger in het parlement.316 

In haar jaarrapport over 2017 vestigt ook het MHC de aandacht op de positieve rol van de Roma-

informatiecentra in Noord-Macedonië. Ze spelen een positieve rol bij het verbeteren van de toegang 

tot rechten en diensten van de Romagemeenschap. Er zijn in dat jaar twaalf Roma informatiecentra 

actief in twaalf gemeentes (Shuto Orizari, Topaana, Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep, Shtip, Kocani, 

Delchevo, Vinica, Berovo en Kumanovo) en er zijn zestien medewerkers tewerkgesteld in deze centra. 

Volgens de MHC voorzien ze in geschikte informatie, bijstand, doorverwijzingsadressen, logistieke 

steun opdat de burgers optimaal hun rechten kunnen krijgen en hun plichten kunnen nakomen op het 

gebied van sociale bescherming, tewerkstelling, gezondheid, huisvesting, onderwijs en het afhalen 

van identiteitsdocumenten.317  

Noord-Macedonië heeft in juli 2019 de Verklaring van Poznan (Declaration of Western Balkans Partners 

on Roma Integration within the EU Enlargement Process) onderschreven: een verbintenis van de 

Balkanlanden i.v.m. de integratie van Roma.318 

Het USDoS-mensenrechtenrapport (2020, 2021, 2022) bevestigt steevast de positieve impact van 

ngo’s op het terrein én ook opnieuw het belang van het Roma Health Mediators Program dat 

gezamenlijk door het Ministerie van Gezondheidszorg, de ngo Hera en UNICEF gedragen wordt. Het 

Roma Health Mediators Program voorziet in zeven gemeentes met een hoge Romabevolking in 

diensten rond gezondheid, sociale ontwikkeling en zorg voor jonge kinderen.319  

Volgens het North-Macedonia 2020 report van de EC krijgt de inclusie van Roma meer en meer 

aandacht van de nationale en lokale autoriteiten, maar is de implementering ervan eerder langzaam, 

met een gebrek aan voldoende slagkracht voor implementering, coördinatie en monitoring. Een 

blijvend probleem is, volgens deze bron, ook dat de fondsen van de overheid maar in beperkte mate 

worden opgenomen.320 In het North-Macedonia 2021 Report van de EC wordt verwezen naar een 

engagement om de verklaring van Poznan (zie supra) te implementeren en naar een reeks van 

humanitaire maatregelen om steun te voorzien in de context van de pandemie. Tegelijk staat hier te 
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lezen dat vooral Romameisjes kwetsbaar blijven als gevolg van werkloosheid en de jonge 

huwelijksleeftijd.321 Volgens het EC rapport van 2022 is er opnieuw een beetje vooruitgang wat betreft 

de inclusie van de Roma. Zo heeft Noord-Macedonië een nieuwe strategie (2022-2030) voor de Roma-

inclusie aangenomen met verwijzingen naar antiziganisme, onderwijs, tewerksstelling, sociale zorg en 

gezondheidszorg. Het land heeft ook een apart actieplan (2022-2024) voor de bescherming, promotie 

en realisatie van de mensenrechten van Romavrouwen en -meisjes aangenomen. Er is eveneens een 

adviseur voor de premier aangesteld die bevoegd is voor Roma-inclusie zaken. Verder is ook hier 

sprake van het aanstellen van lokale health mediators en educational mediators. Het engagement om 

de prioriteiten van de Verklaring van Poznan te implementeren blijft, volgens de EC, bevredigend.322 

De Bertelsmann Stiftung wijst in 2020 op een zekere vooruitgang op het gebied van de 

gezondheidszorg voor Roma(vrouwen). In 2017 is een gynaecoloog benoemd voor het Shuto Orizari-

district in Skopje.323 Uiteindelijk is de gynaecoloog er pas in april 2021 aan het werk. Het ERRC had 

klachten neergelegd bij de Dienst van de ombudsman en de overheid over de afwezigheid van een 

vrouwenarts in deze wijk.324  

Op de Romadag (7 april) 2021 heeft premier Zaev aangekondigd dat de regering nog eens 61 miljoen 

Dinar (ongeveer 1 miljoen euro)325 investeert in de Roma Strategy en in de oprichting van een 

Matching Fund for Romani Entrepreneurs. Daarnaast heeft hij aangekondigd dat de regering 20 miljoen 

Dinar investeert in een huisvestingsproject en voor sociale bijstand voor Roma in Kochani.326  

Op 18 maart 2018 heeft een conferentie van prominente vertegenwoordigers van de EU, de Raad van 

Europa, nationale en lokale beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de Romagemeenschap in Skopje 

een kick-off event gehouden waar de lancering wordt aangekondigd van het ROMACTED-programma 

Promoting Good Governance and Roma Empowerment at Local Level. Het ROMACTED-programma 

opgemaakt als een combinatie van de vroegere ROMED- en ROMACT-programma’s. De Noord-

Macedonische regering heeft hiervoor 3 miljoen MKD (ongeveer 50.000 euro)327 uitgetrokken.  

De website van de Raad van Europa voorziet in 2020 in een overzicht (local level at a glance) van 

concrete implementeringen van het ROMACTED-programma in twaalf gemeentes die verspreid liggen 

over het hele grondgebied (Berovo, Bitola, Debar, Gostivar, Kicevo, Kocani, Prilep, Strumica, Stip, 

Tetovo, Veles en Vinica). Voor elke gemeente wordt aangegeven welke concrete stappen gezet zijn op 

het gebied van capacity building, tewerkstelling, infrastructuur; welke structuren op poten zijn gezet; 

welke beleidsdocumenten ondertekend zijn; welke projecten of synergiën lopende zijn; wie de 

belangrijke contactpersonen zijn …328  

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport spreekt in 2017 van geïnstitutionaliseerde en 

maatschappelijke discriminatie tegen Roma.329 Als voorbeeld hiervan geeft deze bron in 2018 aan dat 

de rechtbank van eerste aanleg van Skopje II op 11 september 2017 het ministerie van Binnenlandse 

Zaken veroordeeld heeft voor het onderwerpen van twee Romafamilies aan reisrestricties.330 In 2020 

en 2021 heeft deze bron het over aanhoudende discriminatie en wijdverspreide maatschappelijke 

discriminatie.331 Ook in 2022 schrijft deze bron nog steeds over berichten van wijdverspreide, 
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maatschappelijke discriminatie op de arbeidsmarkt en bij toegang tot openbare diensten en 

voordelen.332  

Ook volgens het MHC (2020) is er ondanks alle inspanningen door overheid en ngo’s (zie infra) maar 

weinig veranderd aan de systemische discriminatie (in alle sociale domeinen), de gebrekkige 

implementering van de actieplannen en de segregatie van Roma in de samenleving. De overheid faalt, 

volgens het MHC, ook in het nemen van maatregelen om discriminatie te verhinderen. Er blijft 

segregatie in het onderwijs en discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten (waaronder 

gezondheidszorg).333 

AI haalt in 2020 eveneens een aantal vormen van aanhoudende institutionele discriminatie aan ten 

aanzien van Roma (bijvoorbeeld bij toegang tot bars, cafés en winkels). Er is ook sprake van 

mensenrechtenschendingen op het gebied van eigendomsrechten, contacten met de politie (zie infra) 

en tewerksteling. Anno 2019 waren er, volgens AI, nog ongeveer 440 staatloze Roma (zie infra).334  

Volgens een rapport van het European Roma Rights Centre (ERRC) (2021) worden Roma in Noord-

Macedonië ook nog steeds gediscrimineerd door het gerecht. In 2020 heeft de ERRC twee zaken bij 

het EHRM gewonnen tegen het Noord-Macedonische gerecht omdat de overheid er niet in geslaagd 

was om effectieve onderzoeken te voeren naar beweringen over politiebrutaliteit tegen Roma.335  

In het rapport (2021) worden advocaten geciteerd die stellen dat een gebrek aan kennis en een 

ongelijke toegang tot het gerecht geleid hebben tot een breed wantrouwen bij Roma in het gerechtelijk 

systeem. Volgens de geciteerde advocaten, geloven Roma niet langer in het gerecht omdat hun zaken 

niet grondig onderzocht worden, omdat niet alle feitenmateriaal in overweging wordt genomen en 

omdat er in de meeste zaken geen veroordelingen volgen. Ook politieagenten zelf hebben deze 

vaststellingen in het rapport bevestigd. Volgens hen zijn Roma helemaal niet op de hoogte van hun 

rechten en weten ze niet hoe ze zich moeten bedienen van de hulp door de overheid of door een 

ngo.336  

In het rapport komt ook een parketmagistraat uit Noord-Macedonië aan het woord die stelt dat de 

jongere generatie van magistraten niet langer de oude ideeën over Roma delen.337 Ten slotte komen 

ook advocaten in het rapport aan het woord. Zij stellen dat de juridische bijstand van pro deo 

advocaten van een lagere kwaliteit is omdat ze zich minder betrokken voelen bij hun klant en omdat 

ze minder geneigd zijn om alle rechtsmiddelen uit te putten om een eerlijke en correcte wettelijke 

uitkomst te verzekeren.338 

In 2022 schrijft de Bertelsmann Stiftung dat Roma nog altijd af te rekenen hebben met significante 

discriminatie en dat vooral Romavrouwen in landelijke gebieden te kampen hebben met sociale, 

economische en politieke uitsluiting.339 

Kinderen van staatlozen die in Noord-Macedonië geboren worden hebben de Noord-Macedonische 

nationaliteit en krijgen toegang tot geboorteregistratie en documenten.340 Op 7 oktober 2019 heeft 

Noord-Macedonië, als laatste land van het voormalige Joegoslavië, de Conventie over het terugdringen 

van staatloosheid geratificeerd. Hier waren al een aantal concrete maatregelen aan voorafgegaan die 

eveneens als doel hadden om gevallen van staatloosheid bij de Romabevolking te verminderen: de 

oprichting van een interministeriële werkgroep die zich zal buigen over het probleem van documenten, 
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verbetering van de wetgeving rond geboorteregistraties, verbetering van de wetgeving rond tijdelijke 

identiteitskaartnummers, het voorzien van gratis juridische bijstand voor mensen zonder documenten, 

van onderwijsactiviteiten en van gratis medische zorg, …341 

Een rapport van het European Network on Statelessnees stelt dat er in 2021 nog steeds een aantal 

uitdagingen op het gebied van het terugdringen van de staatloosheid zijn, ondanks de verbeterde 

wetgeving hieromtrent en enkele regularisatieroutes. Zo stelt dit rapport dat er nog altijd geen 

procedure is om de staatloosheid te bepalen op het Noord-Macedonische grondgebied. Er is wel een 

ngo (zie 2.5.3.) die zich voor staatloze Roma inzet (Macedonian Young Lawyers Association (MYLA)). 

In 2020 is er een nieuwe Law on Persons without Regulated Civil Status aangenomen die beoogt de 

restgroep van Roma zonder identiteitsdocumenten verder te helpen bij een registratie die recht geeft 

op socio-economische bijstand. In de praktijk zijn er echter nog maar 60 van de 207 Roma die een 

bijzondere geboorteakte ontvangen hebben nadat ze op basis van de nieuwe wet een aanvraag hadden 

ingediend tot registratie. Er is, volgens dit rapport, een dringende behoefte aan een pro-actiever 

overheidsbeleid.342 

Volgens een rapport van de ngo Civil Rights Defenders uit 2017 is raciaal geweld eerder zeldzaam in 

Noord-Macedonië. Toch vestigt dit rapport eveneens de aandacht op de verminderende maar nog 

steeds voorkomende gevallen van politiegeweld tegen Roma en de straffeloosheid die daarmee 

gepaard gaat. Dit rapport wijst erop dat het ERRC deze zaken opvolgt en helpt aan te klagen bij het 

gerecht.343 In het kader van de zaak voor het EHRM heeft de Noord-Macedonische regering in juni 

2017 aanvaard om een schadevergoeding uit te keren aan de familie van het slachtoffer dat in de 

gevangenis is overleden.344 In 2018 dagen opnieuw enkele families van Roma die in gevangenschap 

zijn overleden de overheid voor de rechter.345  

Freedom House verwijst in 2021 naar videomateriaal waarop te zien is hoe een Romaman door een 

politieagent brutaal wordt bejegend in Bitola en stelt hierbij dat dit een voorbeeld is van het 

routinegeweld dat Roma in Noord-Macedonië te beurt valt.346 In 2021 meldt het ERRC dat het EHRM 

een vonnis geveld heeft ten gunste van een Romaman die het slachtoffer van politiebrutaliteit (een 

racistisch gemotiveerde aanval in Topana, een Romabuurt in Skopje) was geworden. Het vonnis 

vermeldt dat de autoriteiten gefaald hebben bij het onderzoeken van deze feiten.347  

Volgens informatie van de autoriteiten in een rapport van de Raad van Europa (Advisory Committee 

on the Framework Convention for the Protection of National Minorities) blijft het DICCIPS (zie 2.2.2.) 

klachten ontvangen in verband met (vermeende) brutaliteit van de politie tegen leden van de 

Romagemeenschap. Sommige klachten zijn gefundeerd bevonden en het gevolg was dat de betrokken 

agenten een boete hebben gekregen.348 

Anno 2016 was er in Noord-Macedonië een uitgebreid informeel netwerk actief van ngo’s die zich 

inzetten voor de verbetering van de algemene situatie voor Roma: de (toen) zogenoemde Roma 

Decade Focal Points (zie supra).349 Een rapport van de World Bank (2019) bevat een 

voorbeeldoverzicht van nog andere ngo’s die op het terrein actief zijn ten behoeve van de 

Romagemeenschap: Ambrela—Centre for Integration (Skopje); Association for the Defense of 

Children’s Rights; Association for Human Rights Protection of Roma; Association for Perspective, 

Integration, and Development “Roma Perspective” (Prilep); Association ROMANO NEVO DIKIBE; 

                                                
 

341 ERRC, 25/11/2019, url 
342 European Network on Statelessness, 04/2021, pp.6-7, url  
343 Civil rights Defenders, 07/11/2017, url  
344 ERRC, 15/06/2017, url  
345 ERRC, 05/04/2018, url 
346 Freedom House, 21/05/2021, url 
347 ERRC, 25/06/2021, url  
348 CoE, 21/09/2022, p.15, url 
349 Roma Times, 20/04/2016, url  

http://www.errc.org/news/north-macedonia-takes-important-first-step-towards-ending-statelessness
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2021-04/ENS%20Submission%20DG%20NEAR%20Enlargement%20April%202021.pdf
https://crd.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Wall-of-Anti-Gypsyism-Roma-in-Macedonia.pdf
http://www.errc.org/press-releases/victory-for-roma-macedonia-agrees-to-pay-compensation-for-roma-prison-death
http://www.errc.org/press-releases/romani-families-sue-over-prison-deaths-in-macedonia
https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/freedom-world/2021
http://www.errc.org/press-releases/european-court-rules-north-macedonia-failed-to-investigate-racist-motivation-in-police-brutality-case
https://www.ecoi.net/en/file/local/2081657/5th+OP+North+Macedonia+EN_3.docx.pdf
http://www.romatimes.news/index.php/en-us/nevipena/121-nevipe/872-the-informal-network-of-roma-ngos-in-macedonia-roma-decade-focal-point-macedonia-reaction
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Centre for Integration of the Roma; European Policy Institute; First Children’s Embassy in the World 

(MEGJASHI); Macedonian Young Lawyers’ Association; National Roma Centrum (Kumanovo); 

Organization of Roma Youth Bela Kula; Roma Lawyers’ Association; Roma Community Centre—DROM; 

Romano Viol en SONCE.350 

3.2. Huiselijk geweld 

Op 29 januari 2021 is de Law on Prevention and Protection against Violence against Women and 

Domestic Violence goedgekeurd.351 De vernieuwde wet beregelt de acties van de instellingen en hun 

coördinatie met ngo’s en stipuleert ook voor het eerst dat ze met gepaste zorg moeten reageren. 

Verder heeft de wet nu ook nieuwe vormen van geweld opgenomen en expliciet de termen “geweld 

op vrouwen” en “gendergerelateerd geweld” gedefinieerd, met ook de opname van specifieke 

verwijzingen naar transgender vrouwen, zwangere vrouwen, druggebruikers en Romavrouwen, …352 

De wet voorziet voortaan aandacht aan preventie van geweld en ook seksuele opvoeding in het 

schoolcurriculum.353   

In 2022 schrijft het USDoS-mensenrechtenrapport dat daders van huiselijk geweld door de vernieuwde 

wetgeving een levenslange celstraf riskeren wanneer hun slachtoffer door hun daden is overleden. 

Rechtbanken kunnen ook boetes opleggen. Dit rapport stelt wel dat veel slachtoffers geen klacht 

indienen (zie infra). In 2022 is sprake van acht regionale centra voor slachtoffers van huiselijk geweld 

die door de overheid worden beheerd. De hotline voorziet, volgens deze bron, permanente en 

accurate, geschikte en confidentiële bijstand voor wie belt (informatie over slachtofferbescherming, 

de beschikbare diensten, counseling).354   

In 2019 schrijft Women against Violence Europe (WAVE), een ngo die opkomt voor de rechten van 

vrouwen en kinderen, dat er sinds het ratificeren van de Conventie van Istanboel (Convention on 

preventing and combating violence against women and domestic violence zie 2.1.) in 2018 drie 

nationale actieplannen geweest zijn in Noord-Macedonië die het probleem van seksueel geweld 

aankaarten: het National Action Plan for the Implementation of the Istanbul Convention (2018 – 2023) 

dat voorziet om de wettelijke definitie van verkrachting en verkrachting binnen het huwelijk in de 

Strafwet aan te passen (en ook het strafbaar stellen van seksuele pesterijen als een vorm van  

gendergerelateerd geweld); het National Action Plan on Gender Equality (2018 – 2020) dat 

bewustwordingscampagnes rond seksueel geweld voorziet (en ook het toegankelijker maken van 

hulpcentra voor slachtoffers ervan); het Action Plan on Sexual and Reproductive Health (2018 – 2023) 

dat eveneens een apart hoofdstuk rond gendergerelateerd geweld bevat met aandacht voor allerhande 

aspecten bij de opvang van slachtoffers: de ontwikkeling van standaardprocedures, intersectoriële 

coördinatie, doorverwijzingsmechanismes, training voor gezondheidspersoneel, medische 

richtlijnen.355 

Volgens het Wave Country Report 2021, zijn er in Noord-Macedonië intussen acht vluchthuizen (enkel 

voor vrouwen) en zijn er 50 bedden beschikbaar. De organisatie schat evenwel dat er in het land 208 

bedden nodig zijn.356 Verder zijn er, volgens deze bron, drie nationale hotlines maar zijn deze – door 

een gebrek aan fondsen – niet permanent bemand: de SOS Mobile National Line (СОС мобилна 

национална линија, tel.: + 389 70/75/77 141700), de National SOS Line – Telephone of Trust 

(Национална СОС линија – Телефон на доверба, tel.: +389 15315) en de National SOS Line 15 700 

                                                
 

350 The World Bank, 2019, url 
351 European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination, 13/07/2021, url  
352 MHC, 2020, p.67, url  
353 ILGA, 27/04/2022, url  
354 USDoS, 13/04/2022, pp.32-34, url  
355 WAVE, 2019, pp.20-24, url  
356 WAVE, 20/12/2021, p.61, url  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/541481560764323661/pdf/Supporting-the-Effective-Reintegration-of-Roma-Returnees-in-the-Western-Balkans.pdf
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5461-north-macedonia-law-on-gender-based-violence-82-kb
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/annual-eng.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/06/NORTH-MACEDONIA.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_NORTH-MACEDONIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://cssplatform.org/wp-content/uploads/2019/10/CSSPWAVE_SVReport190927_web.pdf
https://wave-network.org/wp-content/uploads/WAVE_Country-Report.pdf
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(Национална СОС линија 15 700, tel.: +389 15700). Deze hotlines hebben in 2020 ongeveer 2.710 

oproepen in verband met geweld op vrouwen gekregen. Het WAVE-rapport (2021) schrijft ook nog dat 

de vluchthuizen enkel voorzien zijn in de grote steden (in zes van de 81 gemeentes). De meeste 

vrouwen blijven er drie maanden, maar wettelijk gezien kunnen vrouwen er maximaal zes maanden 

blijven. Ze hebben er ook toegang tot juridische bijstand. Daarnaast zijn er ook nog een twintigtal 

centra voor vrouwen, verspreid in elf steden. Er zijn drie centra (twee in Skopje en één in Sveti Nikole) 

die counseling en psychologische bijstand verlenen aan slachtoffers van geweld op vrouwen. Acht van 

deze centra bieden juridische bijstand. Alle twintig centra beschikken over doorverwijzingsadressen 

en kunnen, indien nodig, een vertegenwoordiger sturen naar de rechtbank, de politie of de sociale 

diensten. Voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer geweest zijn van seksueel geweld zijn er in 

Noord-Macedonië drie hulpcentra (in Skopje, Tetovo en Kumanovo).357 

In het North Macedonia 2020 Report van de EC staat dat het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid 

is blijven investeren in gemeenschapscentra die slachtoffers van gendergerelateerd geweld 

ondersteunen. Er is een team van experten 24 uur op 24 uur beschikbaar voor interventies. Tijdens 

het voorbije jaar zijn ook dertien nieuwe centra opgericht voor slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld. Volgens deze bron zijn er in 2020 zes vluchthuizen beschikbaar. Drie ervan bevinden zich in 

Skopje en de andere bevinden zich in de regio’s Pelagonia, Verder en in de oostelijke regio. Dit wil 

zeggen dat er in vier regio’s geen vluchthuizen zijn.358 In het North Macedonia 2021 Report van de EC 

is opnieuw sprake van de gemeenschapscentra en de vluchthuizen. Zo is er sprake van een 

gespecialiseerd team dat de klok rond paraat is maar dit team is enkel operationeel in de hoofdstad. 

Ook wordt gewezen op de betrokkenheid van de burgermaatschappij bij de bescherming van de 

situatie van vrouwen.359 In het North Macedonia 2022 Report van de EC wordt gesteld dat het verder 

in lijn brengen van de provisies uit de Istanboelconventie een uitdaging blijft.360 

In het algemeen staat in een rapport van Freedom House (2017) dat vrouwen in Noord-Macedonië 

weliswaar dezelfde wettelijke rechten (zie 2.1.) genieten maar dat maatschappelijke attitudes de 

opname van niet-traditionele rollenpatronen beperken. Vrouwen nemen nauwelijks deel aan lokale 

politiek. In Albanese moslimgebieden worden vrouwen soms gedwongen om bij de verkiezingen een 

volmacht te geven aan mannelijke verwanten.361 Freedom House herhaalt in 2021 dat verkrachting 

(inclusief verkrachting binnen het huwelijk) illegaal zijn, net zoals huiselijk geweld. Deze misdrijven 

komen echter vaak voor in Noord-Macedonië en worden niet regelmatig gemeld.362 

Volgens een peiling van de OVSE (geciteerd in een jaarrapport over 2019 van het MHC) vinden drie 

op vijf Noord-Macedonische vrouwen geweld op vrouwen iets gewoons. Drie op tien vrouwen vindt het 

iets heel gewoons.363  

Ook het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport schrijft dat huiselijk geweld strafbaar is maar 

niettemin ook een aanhoudend en vaak voorkomend probleem. Het rapport vestigt er in dit verband 

jaarlijks de aandacht op dat de wettelijk voorziene straffen voor huiselijk geweld (en ook voor geweld 

(verkrachting) op vrouwen) maar zwak worden toegepast.364  Verder staat er in 2019 dat de overheid 

zeven vluchthuizen beheert. Eén ngo beheert nog een vluchthuis dat een dertigtal vrouwen kan 

opvangen. Er is een hotline beschikbaar in het Albanees en Macedonisch en ook twee tijdelijke 

vluchthuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld.365 In 2020 staat er dat de overheid Regional 

                                                
 

357 WAVE, 20/12/2021, url 
358 EC, 06/10/2020, p.32, url 
359 EC, 19/10/2021, p.13, 32-33, url 
360 EC, 12/10/2022, p.32, url 
361 Freedom House, 12/07/2017, url 
362 Freedom House, 21/05/2021, url  
363 Helsinki Committee, 2020, p.68, url  
364 USDoS, 13/03/2019, url; USDoS, 11/03/2020, url; USDoS, 03/2021, url; USDoS, 13/04/2022, p.32-34, url 
365 USDoS, 13/03/2019, url 

https://wave-network.org/wp-content/uploads/WAVE_Country-Report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/North-Macedonia-Report-2021.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/macedonia
https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/freedom-world/2021
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/annual-eng.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/NORTH-MACEDONIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NORTH-MACEDONIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NORTH-MACEDONIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_NORTH-MACEDONIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/NORTH-MACEDONIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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Centers for Victims of Domestic Violence beheert met een opvangcapaciteit voor 56 slachtoffers. 

Verder verstrekt de overheid nog fondsen voor een ander Center for Victims of Domestic Violence en 

een crisiscentrum dat slachtoffers tot 48 uur kan opvangen.366  

Het MHC is één van de ngo’s die slachtoffers van huiselijk geweld  begeleidt bij het melden hiervan bij 

de autoriteiten. Deze organisatie kan ook instaan voor juridische bijstand, het verstrekken van 

informatie, het opvolgen van een klacht, de monitoring van rechtszaken,…367 In de loop van 2018 

heeft het MHC het fenomeen huiselijk geweld bijzonder nauwgezet opgevolgd.368 In haar rapport uit 

2019 schrijft het MHC hierover dat de regering in het kader van het ratificeren van de 

Istanboelconventie niet alleen verplicht is tot de implementering van een wettelijk en institutioneel 

systeem ter preventie van huiselijk geweld maar ook effectief een actieplan (National Action Plan for 

the Implementation of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence) en een werkgroep heeft opgezet. Het MHC is van mening dat het actieplan goede 

richtlijnen bevat voor de verbetering van de wetgeving en diensten van zowel overheid als ngo-sector. 

Maar, het is wachten op de implementering ervan.369  

In haar jaarrapport over 2020 schrijft het MHC dat een institutionele en grondige verbetering van het 

statuut van slachtoffers nog altijd niet gerealiseerd is. Hoewel het ratificeren van de Istanboelconventie 

bij voorbeeld aanpassingen in de Strafwet (expliciete verwijzingen naar “geweld tegen vrouwen” en 

“gendergerelateerd” geweld) voorzag, is dit nog niet gebeurd. Ook de uitbreiding van opvangcentra, 

een ander gevolg van het ratificeren, is nog niet gerealiseerd.370 

Na een rondvraag door de Ombudsdienst in 2019 en 2020 heeft ook deze instelling de bevoegde 

autoriteiten opgeroepen om op gepaste wijze te reageren tegen huiselijk geweld en om gepaste 

maatregelen te nemen voor de preventie van het fenomeen en voor de bescherming van de 

slachtoffers.371 

De ngo “National Network to End violence against Women and Domestic Violence” coördineert de 

inspanningen van verschillende ngo’s die zich toeleggen op de strijd tegen geweld op vrouwen. Op 

hun website staan verschillende noodnummers waarnaar vrouwen kunnen bellen voor bijstand. De 

activiteiten van de ngo zijn onder meer bewustwordingscampagnes (bij het brede publiek, bij 

gemeentelijke maatschappelijke welzijnscentra of bij beleidsmakers) alsook het verlenen van advies 

en hulp bij het oprichten van informatiecentra, bij campagnes vanuit de politiek, het publiceren van 

studies over de materie, …372 Volgens deze ngo durven veel vrouwen anno 2022 nog altijd niet naar 

de autoriteiten stappen wanneer ze het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.373   

Volgens AI is misogyne haattaal in de loop van 2021 gestegen. De politie is er in 2021 niet in geslaagd 

om klachten te onderzoeken in een zaak waarin beelden van vrouwen en meisjes zonder hun 

toestemming zijn gedeeld op Telegram.374 

Volgens een artikel in Balkan Insight (2022) stoot het fenomeen van huiselijk geweld anno 2022 nog 

altijd op onbegrip bij politie, rechtbanken en sociale diensten. In dit artikel is sprake van berichten 

over politiediensten die vrouwen die klacht komen indienen voor huiselijk geweld, bedreigen met een 

tegenklacht voor smaad aan de agressor.375  

                                                
 

366 USDoS, 11/03/2020, url 
367 MHC, 05/2019, url 
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https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NORTH-MACEDONIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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3.3. LGBTI 

Sinds 1996 zijn seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar.376 

Op 20 januari 2015 heeft het Noord-Macedonische parlement een aanpassing aan de Grondwet 

goedgekeurd, waarin het huwelijk opnieuw als een uitsluitend tussen man en vrouw gesloten unie 

wordt gedefinieerd, waardoor de weg naar een wettelijke toelating van het homohuwelijk afgesloten 

is. Ook het geregistreerde partnerschap staat niet open voor partners van hetzelfde geslacht.377 

In haar jaarrapport over 2018 looft het MHC een aantal wettelijke initiatieven van de Parlementaire 

groep voor de verbetering van de situatie van de LGBTI. De groep bestaat uit leden van alle politieke 

partijen en werkt op dat moment nauw samen met verschillende LGBTI-organisaties. Volgens de MHC 

is de Noord-Macedonische overheid dan ook ontvankelijker geworden voor de LGBTI-gemeenschap. 

Dit leidt in 2018 tot verschillende positieve en potentieel positieve evoluties op het vlak van wetgeving 

die voor de LGBTI-gemeenschap van belang is: 

- De voorbereiding van een wetsvoorstel ter verbetering van de Wet over de preventie en 

bescherming tegen discriminatie.  

- In de tweede helft van 2018 voert de overheid voor de eerste keer een nationale campagne 

met de slogan “Veroordeel niet wie van wie houdt”. Bedoeling is om de bevolking te informeren 

over geweld tegen en discriminatie van LGBTI-personen.  

- Effectieve aanpassing van de Strafwet door het opnemen van de termen seksuele geaardheid 

en genderidentiteit als gronden voor haatmisdrijven (december 2018). 

- De aanname van de Wet over de audio- en audiovisuele diensten die voortaan een clausule 

bevat in verband met discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit. 

- Wat betreft de wetgeving omtrent de wettelijke genderidentiteit van transgenders is er ook 

een zekere vooruitgang. Het ministerie van Justitie erkent dat de Wet over de geboorte-, 

huwelijks- en overlijdensregisters kritisch is. Daarom heeft dit ministerie een werkgroep 

opgericht met een vertegenwoordiger van het LGBTI Support Center om over verbeteringen 

na te denken.378  

 

Op 11 maart 2019 heeft het parlement de verbeterde Wet over de preventie en bescherming tegen 

discriminatie (met verwijzing naar seksuele geaardheid en genderidentiteit) goedgekeurd.379 Op 14 

mei 2020 worden de hervormingen van 11 maart 2019 aan de antidiscriminatiewet echter opnieuw 

teruggedraaid. Volgens het Grondwettelijk Hof is bij de goedkeuring van de wet een procedurefout 

gebeurd. Voor de wijziging heeft immers slechts een gewone parlementaire meerderheid gestemd 

terwijl hiervoor een grondwettelijke meerderheid vereist is. De wetswijziging is bij gevolg per direct 

ingetrokken.380 Eind oktober 2020 heeft het nieuw verkozen parlement de ingetrokken wetswijziging 

alsnog opnieuw ter stemming voorgelegd en ook opnieuw goedgekeurd. De antidiscriminatiewet 

verwijst sindsdien opnieuw naar de gronden genderidentiteit en seksuele oriëntering.381 

Op 31 maart 2019 heeft de organisatie Transforma in Skopje een mars gehouden om de situatie van 

de transgenders in de kijk te zetten. Deze mars kaderde in een één week durende campagne om de 

zichtbaarheid van transgenders in Noord-Macedonië te verbeteren.382 

Op 27 en 28 juni 2019 heeft het ministerie van Arbeid (samen met de ngo Subversive Front, zie infra) 

een nationale conferentie over de verbetering van de mensenrechten van LGBTI-personen 
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georganiseerd. Het is de eerste keer dat de Noord-Macedonische overheid zo’n conferentie 

georganiseerd heeft. Op de conferentie waren actoren uit de nationale en internationale ngo-wereld 

aanwezig en het gebeuren heeft geleid tot een nationaal actieplan ter verbetering van de 

mensenrechten van LGBTI-personen.383  

Op 29 juni 2019 heeft de eerste gay pride plaatsgevonden met bijna 2.000 deelnemers. Na de gay 

pride van 2019 is Bekim Asani, voorzitter van LGBT United Tetovo Macedonia (zie infra), samen met 

zes andere activisten door een groep van twintig aangerand. Ze zijn uit hun taxi’s gesleurd, in elkaar 

geslagen en bedreigd met moord en verkrachting.384 Bekim Asani heeft in juni 2019 verklaard dat het 

incident veel erger had kunnen aflopen indien politieagenten niet waren tussenbeide gekomen om 

hem te beschermen.385 

In juli 2019 heeft het parlement een nieuwe Wet over lager onderwijs goedgekeurd en in deze wet is 

bescherming voorzien tegen discriminatie en geweld op basis van seksuele identiteit en 

genderidentiteit. Scholen zijn voortaan verplicht om gevallen hiervan te melden.386  

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zet sinds augustus 2019 in op een 

trainingsprogramma voor politieagenten over hoe deze haatmisdrijven beter moeten aanpakken.387  

In februari 2020 heeft in Podgorica (Montenegro) een internationale training plaatsgevonden waarbij 

burgermaatschappij-organisaties en politiestructuren van alle westelijke Balkanlanden de handen in 

elkaar hebben geslagen om haatmisdrijven tegen LGBTI-personen beter aan te pakken.388 

In augustus 2020 wordt de voorzitter van LGBT-United uit Tetovo opnieuw aangevallen (met oog- en 

hoofdverwondingen als gevolg). Dit was de tweede aanval op deze activist. Het onderzoek naar de 

eerste aanval is nog steeds hangende.389  

Op 28 april 2021 heeft de regering een wetsvoorstel goedgekeurd dat het voor transgenderpersonen 

gemakkelijker moet maken om hun genderidentiteit te wijzigen. Een bewijs van een behandeling voor 

een geslachtswijziging zal niet langer verplicht zijn en het geboorteregister zal de wijziging ook niet 

langer vermelden.390 Het wetsvoorstel beperkt de wijziging van de genderidentiteit echter wel tot 

meerderjarigen én tot ongehuwden. Dit zal sommigen verplichten om te scheiden. In maart 2022 

verschijnt echter het bericht dat de regering het wetsvoorstel heeft ingetrokken.391 Volgens gegevens 

van ILGA zijn vier transpersonen er in 2021 in geslaagd om hun genderidentiteit wettelijk te laten 

wijzigen. Dit is een gevolg van een uitspraak van het EHRM (zie 2.4.1.) hierover. Tien andere zaken 

zijn nog in procedure.392 

Op 26 juni 2021 heeft president Stevo Pendarowski deelgenomen aan de Skopje Pride Parade.393 In 

de aanloop naar dit evenement heeft het MHC bericht over een stijging van homofobe haattaal met 

31 %.394 

In juni 2022 hebben de MARGINI Coalition en het LGBTI Support Centre in Skopje opnieuw een Pride 

Weekend georganiseerd. Het evenement is gesteund door het ministerie van Cultuur en door meerdere 
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ngo’s en stichtingen waaronder de Heinrich Böll Stichting, de Friedrich Ebert Stichting, de Open Society 

Stichting en verschillende ambassades.395  

Volgens ILGA (juli 2019) gaat de groeiende zichtbaarheid van de LGBTI-gemeenschap sinds het 

aantreden van de regering Zaev hand in hand met uitingen van haat. Ngo’s hebben in 2019 een aantal 

haatmisdrijven tegen LGBTI gedocumenteerd, waaronder 40 gevallen van fysiek geweld, zestien 

gevallen van verbaal en psychosociaal geweld en drie gevallen van huiselijk geweld.396  

ILGA stelt in haar jaarlijks rapport (over 2019) dat de vernieuwde Strafwet niet doeltreffend is om 

haatmisdrijven tegen LGBTI-personen aan te pakken: de politie en het parket slagen er niet in om 

dergelijke zaken te herkennen en te vervolgen.397 Het ILGA-jaarrapport over 2020 verwijst naar 

gevallen van haattaal in Noord-Macedonië waaronder ook het gebruik van denigrerende woorden 

uitgesproken door hooggeplaatste politici.398 Ook in haar jaarrapport over 2021 blijft ILGA heel kritisch 

over de toepassing en impact van de vernieuwde Strafwet. Het parket heeft slechts gereageerd op 14 

van de 41 strafrechtelijke klachten die de ngo Subversive Front (zie infra) in 2021 heeft ingediend. 

Volgens ILGA verloopt de implementering van de wet bijzonder gebrekkig. Zowel politie als gerecht 

beantwoorden het fenomeen niet doeltreffend. Bedreigingen en geweld tegen LGBTI worden niet 

ernstig genomen. Tegelijk vestigt ILGA de aandacht erop dat haattaal een probleem blijft, vooral in 

de periode rond de jaarlijkse gay pride.399 

De Bertelsmann Stiftung (2022) schrijft dat leden van de LGBTI-gemeenschap en zij die opkomen 

voor hun rechten nog steeds het doelwit zijn van fysiek geweld, pesterijen en vernederend taalgebruik, 

zelfs van journalisten en politici en beleidsmakers.400 

Het Macedonia 2018 Report van de EC bevestigt dat er in 2017 belangrijke vooruitgang is gemaakt 

i.v.m de rechten van leden van de LGBTI-gemeenschap maar ook dat haatdragende taal en sociale 

vooroordelen tegenover LGBTI in de media courant blijven. De autoriteiten slagen er niet in om 

opruiende, homo- en transfobe taal en geweld doeltreffend te voorkomen of te bestraffen. Wettelijke 

erkenning en gezondheidszorg voor transgenderpersonen blijven beperkt.401 In 2019 stelt de EC in 

haar jaarlijks landenrapport (2019) opnieuw dat opruiing tot haat tegen LGBTI-personen 

doeltreffender verhinderd of bestraft moet worden. De EC betreurt ook dat herhaaldelijke aanvallen 

op het LGBTI Centre tussen 2012 en 2014 nooit tot definitieve veroordelingen hebben geleid.402 In het 

North Macedonia 2020 Report van de EC wordt de aandacht gevestigd op het feit dat LGBTI op dat 

moment niet meer tegen discriminatie beschermd waren door een wettelijk kader (zie supra). Verder 

verwijst dit rapport naar het belang van de eerste Pride Parade, hoewel een activist zowel in 2019 als 

in 2020 is aangevallen (zie supra). Haattaal, sociale vooroordelen, discriminatie en wijdverspreide 

onverdraagzaamheid blijven bestaan. Volgens de EC zijn meer inspanningen nodig om de slagkracht 

van politieagenten en juristen te versterken bij het verhinderen en vervolgen van alle vormen van 

haatcriminaliteit. Ten slotte wijst dit rapport er ook nog eens op dat het huwelijk niet mogelijk is voor 

koppels van hetzelfde geslacht. Transgenders hebben maar een beperkte toegang tot de 

gezondheidszorg.403 In het North Macedonia 2021 Report van de EC staat dat er in 2020 van 

overheidswege meegewerkt wordt aan een National Action Plan for LGBTIQ 2021-2025 en aan een 
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eerste nationale hulplijn voor LGBTIQ-personen. De EC herhaalt dat de slagkracht van de autoriteiten 

en de veiligheidsdiensten versterkt moet worden.404 

In 2022 schrijft de EC dat de implementering van het wettelijk kader in verband met de bescherming 

tegen discriminatie en haatcriminaliteit een uitdaging blijft. Sommige politici hebben opnieuw 

homofobe commentaren gegeven. De afwezigheid van systematische gegevensverzameling over 

haatcriminaliteit en de opvolging ervan door de autoriteiten blijft een ernstige bezorgdheid. Er is meer 

actie nodig om de slagkracht en het bewustzijn te verhogen bij politieagenten en professionele juristen 

om alle vormen van geweld tegen LGBTI te voorkomen en te vervolgen. Er is geen vooruitgang 

gemaakt om negatieve stereotyperingen en haattaal tegen LGBTI in schoolboeken te verwijderen of 

om te komen tot een  nationaal actieplan 2021-2025. De EC besluit dat er ernstige inspanningen nodig 

zijn om ervoor te zorgen dat LGBTI beschermd worden en dat mensen hun LGBTI-rechten kunnen 

uitoefenen.405 

In Noord-Macedonia zijn volgende verenigingen actief die zich inzetten voor de LGBTI-rechten: 

- LGBTI Support Center: de belangrijkste vereniging die zich inzet voor de verbetering van de  sociale 

en wettelijke situatie van LGBTI. Ze bieden gratis wettelijke bijstand (met het juristenteam van het 

MHC) aan LGBTI van wie de rechten geschonden zijn. Verder zetten ze zich in op het gebied van 

gemeenschapsopbouw, trainingen i.v.m. transgenderonderwerpen, gratis psychologische steun voor 

LGBTI.406  

- LGBT United Tetovo Macedonia: deze organisatie is multi-etnisch en beoogt steun te bieden aan 

LGBTI uit alle etnische groepen in Noord-Macedonië. De steun kan bestaan uit bijstand bij de toegang 

tot de gezondheidszorg en het aanbieden van juridische bijstand of ook levensnoodzakelijke sociale 

hulp.407    

- Subversive-Front: op de website van deze ngo is er sprake van een aantal projecten: “Access to 

justice for LGBTI people in the western Balkans (2018-2021)”, “Towards open access for LBT women 

in sports games (2018-2019)” met Planet Romeo Foundation, “Building tolerance and understanding 

for LGBTI people in Macedonian Society” in samenwerking met de Amerikaanse ambassade. Hun 

activiteiten richten zich onder meer op vraagstukken rond mentale gezondheid, sociaal welzijn, 

mensenrechten, toegang tot en gebruik van juridische bijstand en gemeenschapsverbinding.408 In 

2020 heeft Subversive Front samen met het ministerie van arbeid 325 ambtenaren van 82 openbare 

instellingen getraind in verband met de aanpak van haattaal en discriminatie.409 Subversive Front 

werkt in Bitola en Strumica ook met LGBTI-personen uit de Romagemeenschap waar de organisatie 

verschillende gevallen van dubbele discriminatie heeft gedocumenteerd. Vele LGBTI-Roma doen aan 

sekswerk om de eindjes aan elkaar te knopen.410 In maart 2021 heeft Subversive Front in Skopje het 

Queer Centre geopend. Er wordt gratis counseling en sociale ondersteuning aangeboden. In het eerste 

werkjaar heeft het centrum al 287 sessies psychotherapie gehouden.411 

- HERA: een ngo die zich in de eerste plaats concentreert op de toegang tot en de verbetering van de 

gezondheidszorg. Ze pakken ook vraagstukken aan die verband houden met de seksuele gezondheid. 

Ze hebben een aparte focus  op de Romagemeenschap. In Shuto Orizari hebben ze hiertoe een speciale 

antenne voor gynaecologische bijstand (het jeugdcentrum I want to know). In 2012 hebben ze er een 

juridisch hulpprogramma gelanceerd met de bedoeling om Romavrouwen bij te staan bij het genieten 
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van hun sociale en gezondheidsrechten. Er is een team actief in Shuto Orizari van een jurist en ook 

opgeleide adviseurs die uit de Romagemeenschap zelf komen.412 HERA heeft ook de toelating van het 

ministerie van Onderwijs om haar pilootprogramma rond seksuele opvoeding in basisscholen verder 

te ontwikkelen.413      

- TRANSFORMA: Transforma bestaat sinds 2011 en is vooral actief op het gebied van bijstand in de 

toegang tot gezondheidszorg voor transgenders (trainingen/opleidingen met psychologen, psychiater 

en medische teams) en biedt ook workshops aan over communicatie, het opkomen voor zichzelf, 

scholing. De organisatie heeft eveneens een activistische missie en probeert een officiële registratie 

te bekomen bij de overheid om de rechten van transgenders in de toekomst nog beter te kunnen 

verdedigen. De organisatie werkt ook samen met STAR-STAR en Coalition margins.414  

-  Coalition Margins heeft in partnerschap met het ministerie van Binnenlandse Zaken trainingen voor 

politieagenten (die werken met LGBTI) geleid.415  

In juni 2022 heeft opnieuw (voor de tiende keer) een Pride Weekend plaatsgevonden in Skopje met 

een festival van Queer cultuur, een tentoonstelling, live performances en een DJ set. 416 

3.4. Journalisten, activisten, vrijheid van meningsuiting  

In het jaarlijkse mensenrechtenrapport van AI (2018) staat dat de vrijheid van meningsuiting in de 

geschreven pers en andere media – tot mei 2017 - ernstig in gevaar gebracht is geweest door 

tussenkomsten van de toenmalige regering van Nikola Gruevski. Dit heeft toen geresulteerd in 

wijdverspreide zelfcensuur en inperking van de onderzoeksjournalistiek.417 De ngo Civil Rights 

Defenders noteert dat in de jaren 2016-2017 ook de situatie voor mensenrechtenactivisten een 

uitdaging vormde. De toenmalige regeringspartij had een desorosisation afgekondigd. Er was sprake 

van haattaal en ze werden in diskrediet gebracht op de sociale media.418  

Freedom House schrijft in 2021 dat het werk van ngo’s vrijer en veiliger is geworden sinds de 

regeringswissel in 2017. De openbare instellingen zijn sindsdien ook ontvankelijker geworden voor het 

werk en de maatschappelijke betrokkenheid van de burgermaatschappij.419 

Volgens AI (2020) is de persvrijheid intussen gegroeid en zijn er minder aanvallen op journalisten.420 

In de jaarlijkse rapporten van de EC staat eveneens dat het klimaat voor de mediavrijheid en voor de 

vrijheid van meningsuiting sinds 2017 verbeterd is.421 Na de regeringswissel in 2017 is er een daling 

van de druk op journalisten. Sindsdien worden alle stakeholders ook uitgebreid betrokken bij het 

veranderen van de wetgeving omtrent de media (zie infra).422 In 2019 schrijft de EC dat ook het 

verbod op regeringsadvertenties in de media intussen gerespecteerd wordt. Bovendien heeft de 

regering een aantal amendementen aan de Wet op de audio en audiovisuele media aangenomen. Deze 

amendementen garanderen meer professionalisme, respect voor de principes van transparantie en 

aanstellingen gebaseerd op verdienste. De EC schrijft ook dat er intussen een klimaat gecreëerd is dat 

de uiting van pluralistische standpunten beter gezind is.423 Volgens het North Macedonia 2020 Report 
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zijn weliswaar opnieuw gevallen van intimidatie van journalisten gerapporteerd, maar de EC voegt er 

anno 2020 aan toe dat dergelijke incidenten intussen effectief opgevolgd worden door de autoriteiten 

en het parket. Mediaverenigingen erkennen ook de engagementen waartoe de autoriteiten zich 

verbonden hebben inzake de veiligheid van journalisten.424 In het North-Macedonia 2021 Report van 

de EC staat dat Noord-Macedonië een zeker niveau van voorbereiding heeft bereikt op het gebied van 

de vrijheid van meningsuiting. Gevallen van intimidatie en aanvallen op journalisten worden nu 

opgevolgd door ordehandhavers en parket, hoewel slechts een klein percentage van de daders 

uiteindelijk voor de rechter komt.425 In 2022 schrijft de EC dat het bestaande wettelijke kader en ook 

het streven naar internationale standaarden aan de veiligheidsdiensten en het parket voldoende 

mechanismes verstrekken om daders voor het gerecht te brengen. Niettemin noteert de EC evenzeer 

dat online pesterijen en verbale aanvallen tegen journalisten blijven voorvallen (vooral in de online 

media).426 

Het jaarlijkse rapport van de EU over de mensenrechten en de democratie in de wereld (2022) herhaalt 

de bovenstaande vaststellingen en stelt ook dat de politieke context waarin de media operationeel zijn 

bevorderlijk blijft voor het promoten van de vrijheid van meningsuiting en van pluralistische 

standpunten.427 

Eind 2019 publiceert de ngo Civil Rights Defenders een rapport over de situatie van 

mensenrechtenactivisten en hierin staat over journalisten dat zij zich intussen noch vrij noch beperkt 

voelen bij het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is 

vastgelegd in de Grondwet. Ondanks het gunstigere klimaat van de nieuwe regering zijn de 

voortdurende bedreigingen en de druk die journalisten ondervinden wel gebleven.428 

Volgens het Nations in Transit Report van Freedom House (2021) heeft de regeringswissel in 2017 

een positieve kentering voor de mediasector met zich meegebracht. Ook deze bron schrijft wel dat in 

2020 opnieuw meer aanvallen op journalisten geregistreerd zijn.429 Freedom House schrijft in 2021 

ook nog dat het Noord-Macedonische medialandschap diep gepolariseerd is langsheen de politieke 

breuklijnen. Journalisten ondervinden nog steeds druk, pesterijen en in sommige gevallen ook fysieke 

aanvallen. Toch zijn nu ook steeds meer kritische en onafhankelijke mediastemmen aanwezig (vooral 

online).430 

Ook het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport over 2020 meldt fysieke aanvallen op journalisten. 

In al die gevallen heeft de journalistenvereniging de politie en het gerecht kunnen inschakelen om de 

daders op te sporen en te bestraffen. In juli 2020 heeft deze vereniging er opnieuw op gewezen dat 

de Strafwet aangepast moet worden (zie infra) om ervoor te zorgen dat het aanvallen van een 

journalist een verzwarende omstandigheid is bij de vervolging ervan.431 

In juli 2021 heeft de minister van Justitie een dergelijke wetswijziging voorgesteld. Volgens de minister 

zullen aanvallen op journalisten voortaan even streng bestraft worden als aanvallen op 

politieagenten.432 

In een rapport van Reporters Without Borders uit 2022 staat dat Noord-Macedonië in 2021 opnieuw 

(een kleine) verbetering heeft gekend wat betreft de resultaten van de persvrijheid. Kritische 

berichtgeving blijft mogelijk, ondanks de sterke politieke polarisering en de mogelijke druk van 
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autoriteiten, politici en zakenmensen. Rechtbanken handhaven de persvrijheid en beschermen 

journalisten.433 

In de zomer van 2022 stelt de minister van Justitie opnieuw een aantal veranderingen van de Strafwet 

voor. De vernieuwde strafwet zal een aantal belangrijke wijzigingen bevatten die de persvrijheid 

versterken. Artikel 193 zal een gevangenisstraf (tussen zes maanden en vijf jaar) voorzien voor wie 

censuur beveelt of implementeert of voor wie op illegale wijze journalisten verhindert vrij te berichten. 

Dezelfde straf is ook voorzien voor wie op onwettelijke wijze het printen, verdelen of verkopen van 

nieuwspublicaties verhindert, of ook het producen en uitzenden verhindert van radio- en tv-

programma’s of de publicatie verhindert van andere mediacontent. Ook wie iemand het recht op vrije 

meningsuiting ontzegt zal een gevangenisstraf kunnen krijgen. In de nieuwe Strafwet zullen ook vijf 

specifieke misdrijven tegen journalisten opgenomen worden (moord, schending van recht op vrijheid 

van meningsuiting, dwang, en het in gevaar brengen van de veiligheid van een journalist of hem 

verhinderen zijn job te doen).434 

3.5. Etnisch Albanese minderheid  

Volgens de laatste officiële volkstelling (september 2021) behoort 29 % van de Noord-Macedonische 

bevolking tot de etnisch Albanese minderheid. Dit aandeel bedraagt 24,3 % wanneer het gaat over 

Noord-Macedoniërs die ook permanent in Noord-Macedonië verblijven.435 

In de voorbije twee decennia is het drie keer tot een conflictsituatie gekomen tussen de (etnisch) 

Albanese minderheid en de (etnisch) Macedonische meerderheid. Het zwaarste conflict vond plaats in 

2001. Deze fase is beëindigd met een omvattend vredesverdrag, het zogenaamde Ohrid Framework 

Agreement (OFA) van augustus 2001. In de Grondwet wordt in een preambule expliciet verwezen naar 

dit OFA.436 Na het afsluiten van het OFA heeft het Noord-Macedonische parlement op 7 maart 2002 

een amnestiewet aangenomen om tegemoet te komen aan een aantal categorieën van personen die 

actief betrokken zijn geweest in de crisis van 2001. Deze amnestiewet wordt op 8 maart 2002 van 

kracht. Artikel 1 van deze wet reguleert vrijstelling van vervolging, de stopzetting van ingeleide 

strafprocedures en de kwijtschelding van de gevangenisstraf voor personen die ervan verdacht worden 

criminele feiten te hebben voorbereid of uitgevoerd die gerelateerd zijn aan het conflict en dit voor de 

periode van 1 januari 2001 tot 26 september 2001. De wet is niet van toepassing op Kosovo-Albanezen 

of personen aan wie oorlogsmisdaden ten laste gelegd worden en die door het Internationaal Strafhof 

in Den Haag (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) vervolgd moeten 

worden. Sinds het van kracht zijn van de amnestiewet zijn alle voormalige UÇK-leden (Ushtria 

Çlirimtare Kombëtare) vrijgelaten en zijn ingeleide strafprocedures stopgezet. De amnestiewet is in 

de jaren 2003 en 2004 volledig geïmplementeerd en is door alle betrokken partijen gerespecteerd. 

Eind 2004 is het amnestieproces volledig afgerond. Sindsdien zijn geen gevallen bekend van 

strafrechtelijke vervolging van personen die onder de voorwaarden van de wet vallen.437  

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (over 2021) zijn er nog altijd 26 families die als 

Internally Displaced Persons (IDP) leven in de nasleep van het gewapende conflict uit 2001. Het gaat 

in totaal over 109 personen. Volgens dit rapport biedt de overheid deze personen bescherming en 
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bijstand aan en steunt ze hun terugkeer of lokale integratie. Er zijn geen berichten over IDP’s die 

mishandeld zijn geweest.438 

De tweede conflictsituatie vond plaats in 2012. Eind februari 2012 heeft een (etnisch) Macedonische 

politieagent buiten dienst twee (etnische) Albanezen doodgeschoten in de stad Gostivar. Hierop is het 

tot verschillende geweldsincidenten (steekpartijen, opstootjes en massale vechtpartijen) en 

betogingen gekomen. Het hoogtepunt komt op 12 april 2012 wanneer er nabij Skopje vijf (etnische) 

Macedoniërs in koelen bloede vermoord zijn. Op 1 mei 2012 zijn bij een grote politieoperatie 20 

(etnisch) Albanese moslimextremisten gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moorden 

in april 2012. Op het einde van hun proces zijn zes van de zeven beklaagden tot levenslange opsluiting 

veroordeeld. De zevende wordt vrijgesproken. Volgens de (etnisch) Albanese partij DUI zijn de 

beklaagden louter veroordeeld omwille van hun (etnisch) Albanese afkomst.439 Na de bekendmaking 

van het vonnis zijn leden van de (etnisch) Albanese minderheid in Skopje op straat gekomen wat 

geleid heeft tot rellen tussen de woedende betogers en de oproerpolitie.440 Een volgende betoging 

enkele dagen later is vreedzaam verlopen.441 In oktober 2017 heeft het parket de herberechting van 

de zes bevolen.442 In februari 2021 is de levenslange gevangenisstraf van drie van de veroordeelden 

bevestigd. Twee van de veroordeelden hebben mildere straffen gekregen. Eén veroordeelde is 

vrijgesproken.443 

Op 9 en 10 mei 2015 heeft in de wijk Divo Naselje/Lagja e Trimave van Kumanovo een zwaar 

vuurgevecht plaatsgevonden tussen 40 zwaarbewapende Albanezen en speciale eenheden van de 

Noord-Macedonische politie. Hierbij zijn tien (etnisch) Albanese strijders en acht politieagenten 

omgekomen. Een dertigtal (etnisch) Albanese strijders is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen dat 

minstens een deel van hen gefolterd is tijdens of na de arrestatie. De burgerbevolking van de wijk is 

tijdens en na de gevechten geëvacueerd. De autoriteiten hebben een vergaande schadeloosstelling 

voor de geleden materiële schade beloofd, en ook financiële compensaties voor de families van de 

gedode politieagenten en voor de gewonden. Bij de politie zijn 37 gewonden gevallen. De gedode 

Albanezen zijn met militaire eer begraven in Kosovo. AI meldt in 2020 dat de zes Albanezen die in het 

kader van het Kumanovo-incident zijn veroordeeld voor terrorisme een vruchteloze poging hebben 

gedaan om hiertegen beroep aan te tekenen.444 

In het jaarlijkse Freedom House rapport (2017) staat dat er in 2016 geen politiek geladen geweld 

tussen (etnisch) Macedoniërs en (etnische) Albanezen is voorgevallen.445 Wel is nog een kleiner 

geweldincident voorgevallen. In 2018 heeft een sportfan het leven verloren na een gevecht met andere 

fans uit de Albanese gemeenschap. Er is sprake van een haatmisdrijf. Het MHC heeft de nasleep van 

dit incident op de voet gevolgd door contact te houden met parket en pers om escalatie tegen te 

gaan.446  

In januari 2018 keurt het Noord-Macedonische parlement wetgeving goed die het Albanees erkent als 

officiële taal in Noord-Macedonië. De president weigert deze wetgeving eerst te ondertekenen447 maar 

dit gebeurt uiteindelijk toch wel in maart 2018 wanneer het parlement de nieuwe wet opnieuw 

goedkeurt en de president zijn vetorecht niet meer kan uitoefenen. Sindsdien is het Albanees een 
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officiële landstaal op het volledige Noord-Macedonische grondgebied.448 Begin 2020 is de Wet op het 

gebruik van de talen gefinaliseerd. Dit wordt door veel Albanezen gezien als de oplossing van het 

laatste overblijvende probleem uit het OFA. Toch blijven etnische Albanezen kritiek hebben op hun 

onevenredig lage vertegenwoordiging in ministeries en openbare ondernemingen.449  

Freedom House (2020) wijst erop dat Albanezen gezeteld hebben in elke voorbije Noord-Macedonische 

regeringscoalitie.450 Maar, schrijft in dit rapport dat er ook sprake is van een groeiend anti-Albanees 

sentiment de laatste jaren, en ook dat islamofobie gericht tegen de Albanese gemeenschap voorkomt 

in het discours van de Noord-Macedonische politici en ook in het publieke debat. Etnische Albanezen 

hebben ook te lijden onder discriminatie op de arbeidsmarkt.451   

Volgens de Bertelsmann Foundation (2020) heeft de regeringswissel in 2017 een positieve invloed 

gehad op de relatie tussen de (etnisch) Macedonische en (etnisch) Albanese gemeenschappen. Ook 

deze bron schrijft dat er geen incidenten meer zijn voorgevallen. Toch is er, volgens deze bron, weinig 

interpersoonlijk vertrouwen tussen leden van beide gemeenschappen in Noord-Macedonië.452 In 2022 

schrijft deze bron dat de implementering van het OFA het interetnische conflict voor een groot deel 

heeft gekalmeerd en er ook toe heeft geleid dat de staat intussen het monopolie heeft verworven op 

het gebruik van geweld. Toch waarschuwt de Bertelsmann Stiftung (2022) ook opnieuw dat de 

interetnische relaties nog altijd fragiel blijven en hierdoor ook een gemakkelijk doelwit voor politisering 

zijn. Zo hebben demonstranten tegen de anti-COVID-19-maatregelen in Skopje nog UCK-slogans 

geroepen.453 
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Samenvatting 

Noord-Macedonië is een parlementaire democratie. De scheiding der machten is voorzien tussen de 

wetgevende macht, de uitvoerende macht (president en regering) en de gerechtelijke macht. De 

verkozen president is staatshoofd en opperbevelhebber van de strijdkrachten. De president kan 

éénmalig een veto stellen tegen door het parlement goedgekeurde wetgeving.  

Etnische minderheden zijn vertegenwoordigd in het parlement. Sinds het Ohrid Framework Agreement 

is de Albanese minderheid via minstens één politieke partij ook permanent vertegenwoordigd in de 

regering zelf. Etno-nationalistische mobilisering door politiek actoren verhindert nog steeds de 

ontwikkeling van het land tot één gemeenschappelijke (natie-)staat voor alle burgers. Toch is de 

laatste jaren geen sprake meer van grote, gewelddadige etnische spanningen tussen de Slavische 

Macedoniërs en de etnische Albanezen. 

Gezaghebbende bronnen brengen de staat van de democratie in Noord-Macedonië (net als in de 

andere landen van de westelijke Balkan) de laatste jaren in verband met het fenomeen state capture 

(het kapen van de staat). Hiermee wordt een sterke verwevenheid bedoeld tussen politieke en 

economische elites waarbij ook corruptie en georganiseerde misdaad een fundamentele rol spelen. 

Cliëntelistische netwerken tussen politici en burgers zijn diep doorgedrongen in alle geledingen van de 

samenleving. Het gevolg van deze verwevenheid is dat de politiek (op alle niveaus) uitgebreid kan 

tussenkomen bij het gerecht, de overheidsadministraties en de media.  

Burgers in Noord-Macedonië beschikken over het recht om hun regering te kiezen via vrije, eerlijke, 

geheime en regelmatig georganiseerde verkiezingen (gebaseerd op algemeen en gelijk stemrecht). 

Deze verkiezingen kunnen ook effectief tot wissels aan de macht leiden. Zo is na de 

parlementsverkiezingen van 2017 een einde gekomen aan de jarenlange machtspositie van Nikola 

Gruevski van de VMRO-DPMNE. De regering wordt sindsdien geleid door de SDSM. Het algemene beeld 

hierbij is dat door de machtswissel een gevoel van echte electorale legitimiteit is teruggekeerd in het 

staatsbestel. De SDSM-regering heeft bovendien ook stappen gezet om het systeem van checks and 

balances, de democratie en de rechtsstaat te versterken. De burgermaatschappij krijgt nu een 

constructievere rol te spelen bij het beleid.  

Onder de nieuwe regering is het land ook lid geworden van de NAVO en heeft het zijn huidige naam 

Noord-Macedonië verworven. Over deze thema’s is een groeiende polarisatie bij de bevolking tot 

uitdrukking gekomen. De sterke polarisering vertaalt zich in het parlement en het politieke debat. En, 

deze polarisering vormt ook het belangrijkste obstakel om te komen tot een verhoogde efficiëntie van 

de instellingen. Alle invloedrijke politieke actoren zijn wel de democratische instellingen steeds blijven 

aanvaarden en de oppositie is blijven deelnemen aan het politieke debat in het parlement. Na verlies 

voor de SDSM bij de lokale verkiezingen van 2021 is premier Zaev afgetreden ten voordele van zijn 

partijgenoot Dimitar Kovacevski.  

De strijd tegen corruptie blijft één van de belangrijkste uitdagingen voor Noord-Macedonië. Er is een 

wetgevend en institutioneel raamwerk voor de strijd tegen corruptie voorzien en er is mettertijd een 

track record ontstaan qua preventie en vervolging. Een speciaal parket dat opgericht was om corruptie 

op het hoogste niveau aan te pakken is echter opgedoekt in de context van een corruptieschandaal 

bij de voorzitster zelf ervan. De implementering van strategische documenten en actieplannen verloopt 

moeizaam en er worden onvoldoende middelen hiertoe vrijgemaakt.  

Noord-Macedonië is al in december 2005 kandidaat-lidstaat geworden van de EU. De start van de 

toetredingsonderhandelingen waren gekoppeld aan een aantal concrete belangrijke voorwaarden 

(substantiële vooruitgang bij de organisatie van verkiezingen en implementering van de dringende 

hervomingsprioriteiten). Uiteindelijk heeft de EU pas op 19 juli 2022 ingestemd met het openen van 

de toetredingsonderhandelingen. 
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De Noord-Macedonische Grondwet garandeert alle internationaal gangbare grondrechten voor elke 

burger. Noord-Macedonië heeft ook alle relevante internationale verdragen in verband met de 

mensenrechten onderschreven. Het wettelijke en institutionele kader voor de bescherming van deze 

grondrechten is en dan ook in grote mate in lijn met de Europese standaarden. Wel blijft de volledige 

implementering hiervan aangehouden inspanningen op het terrein vereisen.   

De veiligheidsdiensten van de overheid beschikken over het monopolie over het gebruik van geweld 

en zijn in staat om het hele grondgebied ook aan hun controle te onderwerpen. Er zijn dan ook geen 

georganiseerde, gewapende groepen meer die de legitimiteit over het staatsmonopolie voor geweld in 

vraag stellen. De implementering van het OFA, dat een vreedzame oplossing heeft geboden aan het 

gewapend interetnische conflict van 2001, heeft hier sterk toe bijgedragen. De burgerlijke overheden 

beschikken over de effectieve controle over de veiligheidsdiensten. Toch geniet de politie niet het volle 

vertrouwen bij de bevolking en wordt de dienst ook soms in verband gebracht met het gebruik van 

excessief geweld. Wie hierover een klacht heeft, kan hiermee terecht bij een aantal instanties 

(DICCIPS (of PSU), de Ombudsdienst en de PMU van het parket). Er is intussen ook een extern 

controlemechanisme op de politie (external Oversight Mechanism, EOM) in het leven geroepen. 

De Grondwet voorziet in onafhankelijke rechtbanken die ondersteund worden door een autonome Raad 

van justitie. Burgers hebben ten allen tijde toegang tot deze rechtbanken om zaken aanhangig te 

maken die betrekking hebben op hun mensenrechten (zowel in straf-, burgerlijke, administratieve 

rechtbanken als in het Grondwettelijk Hof). Het recht op gratis juridische bijstand is hierbij voorzien 

en dit met een toepassing op quasi alle juridische kwesties. Alle gangbare rechten binnen een moderne 

rechtsstaat (onder meer het vermoeden van onschuld, recht op een eerlijk proces, recht om 

geïnformeerd te worden, recht op onderhoud met advocaat van eigen keuze, voor het publiek vrij 

toegankelijke rechtszaken, verbod op getuigenis of bekentenis onder dwang, …) zijn formeel 

verworven en het gerecht dwingt deze ook af. Ook beroep is altijd mogelijk, tot op het niveau van het 

EHRM. Algemeen gesproken schikt de regering zich naar de beslissingen van het gerecht.  

Corruptie kan de rechten op een eerlijk proces evenwel in het gedrang brengen. Ook politieke 

beïnvloeding van parketmagistraten blijft een probleem. In de context hiervan is er een geloofwaardige 

strategie voor de hervorming van het gerecht met bijhorend actieplan opgezet waarbij de focus ligt 

op de Raad van justitie, de Raad van parketmagistraten, de Academie voor rechters en 

parketmagistraten. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de implementering van informatie en 

communicatietechnologie. Deze hervormingen gaan traag vooruit. 

Naast de wettelijke voorzieningen binnen de gewone rechtsgang zijn er ook nog andere onafhankelijke 

instellingen (in het bijzonder de Ombudsdienst) waartoe zowel burgers als ngo’s zich kunnen wenden 

en die eveneens waken over de bescherming van de mensenrechten. Het Nationaal 

Preventiemechanisme binnen de Ombudsdienst probeert bij voorbeeld actie te ondernemen tegen de 

slechte levensomstandigheden en de anachronistische behandeling van de gedetineerden.  

Ook de burgermaatschappij draagt op belangrijke wijze bij tot het verzekeren van de bescherming 

van de mensen- en grondrechten. Organisaties uit de burgermaatschappij kunnen voor mensen uit 

kwetsbare groepen (Roma, slachtoffers van huiselijk geweld, LGBTI-personen, journalisten en 

activisten, ….) ongehinderd de toegang faciliteren tot de beschermingsmogelijkheden van politie en 

gerecht. 
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