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nr. 103 394 van 24 mei 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 26 december 2012

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

staatlozen van 27 november 2012.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. CLAEYE en van attaché K.

GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine, bent afkomstig van Pererols.

U bent sedert 2004 lid van de partij Batkivshina, een huidige oppositiepartij. U was actief voor deze

partij. U trachtte leden voor de partij te werven. Uw partij werd regionaal door O. V. geleid tot februari

2010.

Tijdens de kiescampagne voor de verkiezingen van 31 oktober 2009, op een ontmoeting met kiezers,

een persconferentie liet V. O. de aanwezigen verstaan dat hij beschikte over bewijsstukken waaruit zou

blijken dat de partij ‘Region’ (de regeringspartij) staatsmiddelen zou gebruiken voor hun kiescampagne.

U was op de hoogte van deze transacties en u had de originele bewijsstukken, documenten, waarover
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V. O. sprak zelf gezien. V. O. had kopieën van de documenten getoond aan zijn partij en de partij

geloofde O. op zijn woord.

Na het bekend maken van deze informatie kreeg V. O. herhaaldelijk bedreigingen.

Op 19 februari 2010 had u samen met V. O. afgesproken om naar een tv station te gaan en daar de

bewijzen in het openbaar te brengen. U sprak af met V. op de middag aan de school van zijn dochter

in Nadvornaya.

Op het moment dat u aankwam op de afgesproken plaats zag u dat een onbekende man V.

neerschieten. De dader ging na de moord naar een wagen waar een ander persoon in zat. Deze wagen

reed tot aan de plaats waar u stond en stopte. Ze vroegen uw naam en u gaf in schok uw naam op.

Vervolgens reed de wagen verder.

U liep weg van de plaats van de moord. Nam een taxi naar huis. In de taxi belde u zowel een

ziekenwagen als de vrouw van V. O.. U vertelde haar dat haar man betrokken was bij een auto-ongeluk

en dat ze naar de school nummer 3 moest gaan. U belde niet de politie op omdat de dader u had

gezegd dat u niets mocht zeggen.

Toen u thuis was contacteerde u het ziekenhuis en vernam u dat V. was overleden op intensieve

zorgen.

De dag nadien, terwijl u mee de voorbereidingen voor V.’s begrafenis aan het regelen was, kreeg

u telefoon van een hese stem, de dader. Deze stem zei u dat hij u ging opwachten om 10 uur die

dag naast het café Sezon. U ging naar het café een kwartier te vroeg om het terrein te observeren. U

bleef een half uurtje wachten en ging dan terug naar uw wagen.

Toen u de straat overstak werd u aangereden door een auto. U kwam bij in het ziekenhuis waar u voor

verschillende breuken werd behandeld.

Tijdens uw revalidatie in het ziekenhuis kreeg u een tweede telefoon van de dader. Hij liet u verstaan

dat als u niet zou zwijgen, u zou worden vermoord.

U blijft onder behandeling in het ziekenhuis tot 21 maart 2010.

De volgende dag verlaat u Oekraïne.

U komt in België toe op 25 maart 2010 waar u dezelfde dag asiel aanvroeg bij de Belgische autoriteiten.

In september 2010 werd de zomerkeuken van uw woning in brand gestoken en op 21 november 2010

ook uw tankstation. µ

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw binnenlands paspoort, uw

rijbewijs, uw partijkaart, een diploma, een Oekraïens medisch attest, een Belgisch medisch attest, een

akte betreffende een brand, een bewijs dat u zelfstandig ondernemer was, bewijs van de registratie als

belastingplichtige, een foto, een convocatie, een bewijs van uw werk, een artikel, een order bij bvba Lux

d.d. 8 juli 2010, een Belgisch inburgeringsattest, Belgische schoolattesten en een verklaring van u over

uw plannen qua integratie.

B. Motivering

U verklaarde uw land van herkomst ontvlucht te zijn, omdat u getuige was van een moord en

vreest gedood te worden door de moordenaar. Tevens geeft u aan dat u ook de politie, als

vertegenwoordigers van de autoriteiten vreest omdat de autoriteiten volgens u achter de moord op V. O.

zitten (CGVS p. 4, 6, 12, 16).

Er moet echter worden opgemerkt dat u uw vrees om onderstaande redenen niet aannemelijk

heeft weten te maken.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat u verklaarde getuige te zijn geweest van de moord op uw

collega en partijgenoot V. O.. U had de daders van de moord gezien en zij hadden u met een

auto omver gereden en bedreigd met de dood als u niet zou zwijgen.

U gaf aan dat u heel bang was en de dader van deze moord had u gezegd dat u moest zwijgen. Deze

redenen maakte dat u besloot om de politie niet te laten weten dat u getuige was van de moord.

Ook nadat een auto u aan het café Sezon omver reed, waarvan u vermoedde dat de daders ervoor

verantwoordelijk waren, en na de telefonische bedreigingen door de daders lichtte u niet de politie in.

Ook toen politie in het ziekenhuis langskwam om vragen te stellen over het auto-ongeluk dat u had

gehad, vertelde u niets.

Ook toen u werd u opgeroepen om te komen getuigen over de moord, ging u er niet op in.

U heeft geen pogingen ondernomen om nationale bescherming te verkrijgen.

Op de vraag waarom u de politie niet op de hoogte bracht en geen bescherming heeft gezocht

antwoordde u dat u onder de indruk was van de bedreigingen en dat u verschrikkelijk bang was (CGVS

p. 17, 18, 19, 20). (CGVS p. 11, 12).

U beweerde ook dat de politie een wapen van de overheid is, en bijgevolg volgens u van de partij

Region die aan de macht was. Het was deze partij die volgens u achter de moord op V. O. te zit.
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Het Commissariaat-generaal meent echter dat uw gebrek aan initiatief om bescherming te vragen en

uw vrees voor de autoriteiten omwille van de vermoedde banden tussen de daders en de politie,

onterecht is.

Ten eerste moet vastgesteld worden dat in uw verklaringen geen elementen aanwezig zijn waaruit een

band is tussen de daders van de moord en de partij Region/de politie/de autoriteiten kan afgeleid

of vermoed worden. Integendeel, u verklaarde dat de daders u meermaals bedreigden en van u eisten

dat u niets zou zeggen tegen de politie (CGVS,p. 15-18).

Hieruit blijkt veeleer dat de daders de politie vrezen.

Gezien hun vrees voor de politie, is het dan ook weinig aannemelijk dat de daders van de moord enige

band zou hebben met de politie/de autoriteiten.

Ten tweede, uit informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat de politie effectief een

onderzoek heeft verricht (antwoorddoc UKR2012-017).

Uit informatie opgezocht door Cedoca, blijkt dat een zekere B. D. door de autoriteiten werd gezocht in

verband met de moord op V. O.. Deze persoon had zelfs een band met een gedeputeerde van de partij

Region. Ook de chauffeur die de wagen bestuurde waaruit de daders hadden geschoten werd door de

politie gearresteerd en de moordenaar werd geïdentificeerd.

Aldus is het ook op deze basis niet aannemelijk dat er enige band zou zijn tussen politie en daders,

noch enige band tussen politie en partij Region.

Als derde element kan aangehaald worden dat u nooit enige problemen of slechte ervaringen had

gekend met de politie (CGVS p. 19, 20).

Bijgevolg moet vastgesteld worden dat uw vrees voor de autoriteiten, wat betreft het motief van

de getuigenis van de moord, onterecht is, en dat u onvoldoende getracht heeft nationale bescherming

te zoeken.

Aangezien internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat u geen enkele

aanspraak kan maken op nationale bescherming is uw vrees, wat dit aspect betreft, ongegrond.

Wat betreft uw vrees ten aanzien van de autoriteiten ten gevolge van hun (onterechte) vermoeden dat

u gevoelige financiële informatie bezit (of weet waar ze zijn), moet vastgesteld worden dat deze

eveneens ongegrond is.

U gaf aan dat men u met alle middelen zou proberen te doen zwijgen om niet het financiële bedrog

openbaar te maken. V. O. had dit financieel bedrog tijdens de kiescampagne in oktober 2009 openbaar

gemaakt (CGVS p. 4, 6, 7, 15).

Hoewel het nieuws over dit financieel bedrog reeds bekend was sinds 2009, zou het mogelijk bezit van

de bewijsstukken die hij had voor het bedrog, voldoende zijn.

U gaf aan dat de autoriteiten denken dat u in het bezit bent van de documenten omdat u de eerste

persoon was die deze documenten had gezien. O. had tijdens de persconferentie gezegd dat wij de

documenten hadden en u dacht dat hij daarmee u bedoelde omdat hij naar u keek tijdens de

persconferentie. U vreesde dat men met om het even welke middelen deze informatie kon krijgen

(CGVS p. 15,16).

Vooreerst moet vastgesteld worden dat u na deze persconferentie, in tegenstelling tot O., geen

bedreigingen of problemen had gekend.

De problemen die u ondervond ontstonden pas nadat u getuige was van een moord.

Er zijn ook geen andere objectieve aanwijzingen in uw verklaringen aanwezig dat u omwille van de

bewijzen van financieel bedrog zou worden gezocht door de autoriteiten.

Bijkomend moet opgemerkt worden dat de onderzoeksdienst van het Commissariaat-generaal Cedoca

opzoekingen had verricht naar een moord op V. O. op 19 februari 2010.

Uit deze informatie blijkt dat de moord op V. O. geen politiek motief had, met andere woorden dat de

bewijsstukken betreffende het financieel bedrog niet de reden was achter deze moord. De informatie

geeft weer dat deze moord een vergelding was voor een conflict over de Centrale voedingsmarkt

(antwoorddoc UKR2012-013 en UKR2012-017).

Voorts moet opgemerkt worden dat V. O. het financiële bedrog van de Region partij zelf kenbaar

had gemaakt tijdens een persconferentie en dat hij kopieën van de bewijsdocumenten reeds had

getoond.

Bovendien sprak V. tijdens de persconferentie over “wij hebben documenten om het te bewijzen”, en

heeft hij niet u naam genoemd, bijgevolg is het eerder logisch dat hij daarmee zijn eigen

partij Batkivshina bedoelde dan u in persoon (CGVS,p.15).

Vastgesteld moet dan ook worden dat u gezien bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk maakt dat

u omwille van deze bewijsdocumenten door de autoriteiten zou worden geviseerd.

Bijgevolg is ook uw vrees wat dit aspect betreft, niet gegrond.

Volledigheidshalve moet worden vastgesteld dat uw verklaringen betreffende uw reisroute

niet aannemelijk zijn.
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U verklaarde met een reispaspoort en Schengen visum Oekraïne verlaten te hebben en naar België te

zijn gereisd.

Echter u wist niet welke gegevens in het reispaspoort stonden, noch van welk land u een Schengen

visum was uitgereikt gekregen. Uw vriend, een pastoor, had dit reispaspoort en visum voor u geregeld

toen u nog in het ziekenhuis lag. U ging er vanuit dat het uw gegevens waren en daarom had u geen

vragen gesteld over het reispaspoort, noch over het visum. U had van uw vriend vernomen dat het

visum geldig was voor Europa. U werd met een auto naar Lvov gebracht waar u met een mini bus via

Polen, Duitsland en Nederland naar België kwam.

Aanvankelijk beweerde u dat u uw reispaspoort nooit in handen had gehad en dat u daarom niet op de

hoogte was van de gegevens van het reispaspoort.

Echter incoherent met uw aanvankelijke beweringen verklaarde u dat uw reispaspoort aan de EU-grens

in Polen werd gecontroleerd en dat de douanier tijdens de controle uw reispaspoort aan u persoonlijk

terug gaf. U stelde dat 5 km na de grens de chauffeur van de minibus uw reispaspoort terugvroeg voor

een mogelijk andere grenscontrole. U gaf uw reispaspoort aan de chauffeur maar bij aankomst vergat u

uw reispaspoort terug te vragen (CGVS p. 8, 9, 13, 14).

Uw uitleg overtuigt niet.

Vooreerst is het ongeloofwaardig dat u niet weet welke persoonsgegevens in het reispaspoort

stonden, terwijl u het reispaspoort na de douanecontrole persoonlijk in handen kreeg en u dit

reispaspoort zonder enige moeite kon inkijken.

Verder blijkt uit informatie beschikbaar in het administratieve dossier immers dat aan de buitengrenzen

van de Europese Unie zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden.

Gelet op het risico dat u liep op een mogelijke individuele identiteitscontrole is het erg onwaarschijnlijk

dat u onwetend bent over de persoonsgegevens van het door u gebruikte reispaspoort.

Bovendien is het evenmin aannemelijk dat u na de grenscontrole voor binnenkomst van de Europese

Unie, uw reispaspoort teruggeeft aan de chauffeur omdat hij dit reispaspoort mogelijks opnieuw nodig

zou hebben bij een grenscontrole, terwijl er binnen de Europese Unie geen grenscontroles meer zijn.

Deze vaststelling is zwaarwichtig gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw reisroute.

Behalve dat de werkelijke omstandigheden van uw reis onbekend zijn, kan dit er ook op wijzen dat u

reisdocumenten die u bij uw ware reis naar België zou hebben gebruikt, verborgen houdt.

Aldus kan in hoofde van u niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals omschreven in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten ter staving van uw asielrelaas kunnen de hierboven

gestelde conclusies niet wijzigen.

Uw binnenlands paspoort, uw rijbewijs en uw diploma bevat persoonsgegevens die niet worden betwist.

Uw partijkaart geeft weer dat u sinds 29 oktober 2004 lid bent van de partij Batkivshina.

Een brief van Bvba Lux waaruit blijkt dat u adjunct-hoofd van de districtsafdeling Nadvirnjanski voor de

partij Batkivshina was. Deze informatie wordt niet in twijfel getrokken.

Het bewijs dat u zelfstandig ondernemer was en belastingplichtige zijn eveneens documenten die niet

worden in twijfel getrokken.

Het bewijs van uw werk geeft weer dat u als economist werkzaam was bij de ‘maatschappij Naftochimik

Prjkarpattia’.

De convocatie geeft weer dat u als getuige werd opgeroepen in de zaak van O. op 22 maart 2010 door

een onderzoeksrechter van het Ministerie van Binnenlandse zaken, wat geen aanwijzing is voor enige

vervolging.

Het Oekraïens medisch attest geeft aan dat u ten gevolge van een verkeersongeval op de afdeling

traumatologie werd opgenomen op 21 februari 2010 en dat u op 21 maart 2010 werd ontslagen. Uit dit

medisch attest kan niet worden afgeleid in welke omstandigheden dit verkeersongeval had

plaatsgevonden, noch wie allemaal betrokken was bij dit verkeersongeval.

Het Belgisch medisch attest geeft weer dat een huisarts operatielittekens heeft geconstateerd en litteken

ter hoogte van uw knie. De huisarts geeft eveneens aan dat volgens uw verklaringen de verwondingen

zijn ontstaan door een vermoedelijk verkeersongeval.

De akte over een brand vermeld dat op 27 september 2010 een brand ontstond in het bijgebouw van uw

woning Gaverysjivka 9 te Pererols. Uit deze akte kan evenmin worden afgeleid in welke

omstandigheden deze brand is ontstaan, en indien er al sprake is van brandstichting, wie de daders en

het motief zijn.

De foto geeft u enkel weer staande voor uw benzinestation, wat geen informatie geeft over

het vervolgingsrelaas.

Het artikel waarin de moord op V. O. wordt beschreven wordt evenmin betwist. In deze context kan

nogmaals verwezen worden naar de informatie die Cedoca over deze moord heeft gevonden, en die in

de beslissing eveneens werd gebruikt.
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Het Belgisch inburgeringsattest geeft aan dat u een inburgeringscursus hebt gevolgd en de Belgische

schoolattesten geven weer dat u een opleiding volgde.

Uw verklaring geeft enkel weer dat zich in België goed wil integreren.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 december 2012 aangaande de weigering van de

vluchtelingenstatus als eerste middel een schending aan van de motiveringsplicht, zoals bepaald door

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en door artikelen 2 en 3 van

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

Verzoeker laat gelden dat de motivering in de beslissing van de commissaris-generaal aangaande zijn

getuigenis bij de moord op V. O. en zijn bewering dat hij gevoelige financiële informatie bezat, onterecht

is.

Verzoeker wijst erop dat de Oekraïense Staat gekenmerkt wordt door een uitermate hoge graad van

corruptie, waarbij zowel de veiligheidsdiensten, het juridisch systeem als de hele politiek worden

beheerst door corruptie, hoewel deze diensten geacht worden de burgers te verdedigen.

Volgens verzoeker zou Oekraïne in vergelijking met andere Europese landen, zeer slecht scoren op het

vlak van democratie en hebben de burgers weinig of geen democratische rechten; mensenrechten

zouden op dagelijkse basis met de voeten worden getreden door de autoriteiten.

Verzoeker stelt tevens dat het alom bekend is dat de partij “Region” die in Oekraïne aan de macht is,

corrupt is; verschillende personen, zoals o.a. ex-premier J. V. T. en ex-minister van Binnenlandse Zaken

J. V. L., die opkwamen tegen het corrupte regime, werden opgesloten.

Volgens verzoeker legt de commissaris-generaal zijn asielrelaas heel gemakkelijk naast zich neer,

terwijl hij zijn relaas van begin tot eind, zonder aarzeling en met de nodige details vertelde en hij telkens

verder kon antwoorden wanneer hij werd onderbroken door een vraag van de met het verhoor belaste

ambtenaar. Verzoeker merkt op dat verschillende details die hij duidelijk aanhaalde tijdens het verhoor,

niet werden opgenomen in het verslag.

Verzoeker verwijst vervolgens naar uittreksels uit de internationale berichtgeving: het persbericht

“Corruptie Oekraïense politie onbestraft” van Amnesty International van 11 oktober 2011; “Corruption,

Democracy and investment in Ukraine, Policy Paper October 2007” van de Atlantic Council of the United

States; “Corruption Assessment: Ukraine, Final Report” van 10 februari 2006 van de USAID en tenslotte

het persbericht “Fighting corruption in Ukraine: A serious challenge” van 31 oktober 2012.

Verzoeker laat vervolgens gelden dat V. O. op de persconferentie, in tegenstelling tot wat de

commissaris-generaal stelt, de inhoud van de documenten op geen enkele manier heeft

bekendgemaakt, noch enig document heeft getoond of overhandigd aan het publiek.

Verzoeker vervolgt dat “onmiddellijk na het bekendmaken van deze informatie V. O. bedreigd en

belaagd (werd)” (zie het verzoekschrift, p. 13) en dat gelet op hetgeen zich had voorgedaan op de

persconferentie een paar dagen voordien, het overduidelijk was dat de partij “Region” achter deze

bedreigingen zat.

Waar de commissaris-generaal er in zijn beslissing op wijst dat de moord op V. O. geen politiek motief

had en de bewijsstukken over het financieel bedrog aldus niet de achterliggende reden voor de moord

uitmaakte, vindt verzoeker dat deze wel zeer kort door de bocht gaat.

Verzoeker stelt dat de moord omwille van de publieke opinie werd voorgesteld als een afrekening ten

gevolge van een vete tussen zakenmensen.

Verzoeker meent dat de commissaris-generaal dit ook zelf toegeeft wanneer deze in zijn beslissing stelt

“de informatie geeft weer dat deze moord een vergelding was voor een conflict over de Centrale

Voedingsmarkt”. Verzoeker stelt dat de partij “Region” tijdens de verkiezingscampagne geen

imagoschade wou lijden en benadrukt nogmaals dat de stukken over het financieel bedrog op geen

enkele wijze publiekelijk werden bekendgemaakt.
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Verzoeker voert aan dat hij na de moord op zijn partijgenoot door dezelfde personen werd bedreigd en

achtervolgd en wijst op een aantal elementen: i) het auto-ongeval dat hem overkwam, was een mislukte

moordpoging zijn; de plaatselijke verkeerspolitie maakte hiervan bewust geen melding om de

misdadigers te beschermen; tot op heden werd niemand in verdenking gesteld ondanks het feit dat het

ongeval plaatsvond op klaarlichte dag en in aanwezigheid van verschillende getuigen; ii) verzoeker bleef

in het ziekenhuis ten gevolge van het ongeval, alwaar hij driemaal telefonisch werd bedreigd met de

boodschap dat hij de documenten met de bezwarende informatie moest overhandigen; iii) de

bedreigingen gingen zelfs zo ver dat verzoekers echtgenote vijf mannen op bezoek kreeg, die haar

hardhandig aanpakten en in de woning een huiszoeking uitvoerden en gezien ze de documenten niet

konden vinden, hebben ze de woning in brand gestoken; ze hebben in hun zoektocht naar bewijzen ook

het pompstation van verzoeker hebben doorzocht en de pompbediende gedwongen de kluis open te

maken en na de ontdekking dat er buiten geld niets te vinden was, zonder het geld te hebben

meegenomen, ook het pompstation vernield; iv) heeft zijn echtgenote na zijn vertrek nog regelmatig

bezoek gekregen van verschillende personen die haar onder druk zetten om te achterhalen waar

verzoeker verbleef en of hij nog familieleden in andere steden had.

Verzoeker ontkent niet dat hij na de persconferentie, in tegenstelling tot O., geen bedreigingen of

problemen heeft gekend; hij stelt dat de bedreigingen aan het adres van O. logisch waren, aangezien

“het immers V. O. zelf (was) die de informatie had verkondigd en niet verzoeker” (zie het verzoekschrift,

p. 15). Pas na de moord op O. en nadat de onbekende daders waarschijnlijk beseften dat verzoeker een

nauwe medewerker was van O., zouden ze hem hebben geviseerd.

Waar de commissaris-generaal stelt dat verzoekers problemen pas ontstonden nadat hij getuige was

van de moord op O., verduidelijkt hij dat zijn problemen een dag na de moord begonnen.

Betreffende het oordeel van de commissaris-generaal dat verzoeker in gebreke is gebleven de nodige

bescherming te vragen aan de nationale autoriteiten van zijn land, verwijst verzoeker naar wat hij reeds

uiteenzette over de corruptie in Oekraïne en stelt de vraag hoe hij geacht wordt bescherming te zoeken

bij de politie wanneer deze zelf onderdeel is van het corrupte regime.

Voor de in de beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid dat verzoeker enerzijds verplicht werd te zwijgen

tegen de politie en anderzijds beweert dat diezelfde politie onder één hoedje speelt met zijn belagers,

heeft verzoeker volgende verklaring: de daders van de moord op O. hebben hem verplicht te zwijgen

tegen iedereen, waaronder hij ook de politie verstond. Gelet op het corrupte klimaat in Oekraïne, stelt

verzoeker dat de kans zeer groot is dat sommige leden van de politie zelf deel uitmaakten van de

misdaad door de zaak in de doofpot te steken.

Verzoeker verklaart dat hij geen enkel risico wilde lopen en zijn mond hield, aangezien er toch niet naar

hem zou geluisterd worden, ook niet voor de rechtbank.

Hij besluit dat hij in zijn land van herkomst nooit de kans heeft gehad om enige adequate bescherming

te zoeken gelet op het daar heersende klimaat.

Volgens hem heeft zijn terechte vrees om gedood te worden, hem ertoe gedwongen zijn land te

ontvluchten en in België asiel aan te vragen.

Hij wijst erop dat hij een mooi leven had opgebouwd in zijn land en verwijst hiervoor naar zijn diploma,

zijn bewijs van tewerkstelling van 24 april 2002, het bewijs van zijn registratie als belastingplichtige van

18 februari 2000, een foto van zijn tankstation alsook naar zijn getuigschrift tot registratie van een

ondernemingsactiviteit van 30 oktober 2002.

Hij stelt dat hij door bepaalde opleidingen te volgen een goede job heeft kunnen uitoefen en als

partijgenoot van O., een vooraanstaande positie heeft bekleed binnen zijn partij; hij verwijst hiertoe naar

zijn partijkaart en het bewijs van zijn lidmaatschap en functie binnen de partij.

Verzoeker laat tevens gelden dat hij ook hier in België iets van zijn leven wenst te maken en hier

aangekomen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen: op de dag van zijn aankomst heeft hij asiel

aangevraagd, hij heeft een job bij de firma D. en heeft een cursus Nederlands alsook een

inburgeringscursus gevolgd. Ter ondersteuning van deze verklaring legt verzoeker een kopie neer van

zijn diploma leertraject Nederlands, van zijn arbeidsovereenkomst bij de firma D., alsook een uittreksel

uit het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2012 betreffende de statutenwijziging van voormelde firma.

Aangaande de door de commissaris-generaal onwaarschijnlijk geachte reisroute, laat verzoeker gelden

dat hij via zijn goede vriend J. J. een Schengenvisum en een reispaspoort bemachtigd heeft; hij voegt bij

zijn verzoekschrift een foto van deze persoon.

Vervolgens herhaalt hij zijn reisroute die volgens hem niet volledig is beschreven door de commissaris-

generaal. Hij verklaart dat hij na zijn verblijf in het ziekenhuis op 22 maart 2010 opgepikt werd door een

auto en naar een onbekend appartement gevoerd alwaar hij overnachtte; dat hij de dag nadien naar het

station werd gebracht en met een bus de Poolse grens is overgestoken. Verzoeker verklaart dat de
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buschauffeur ‘Miron’ heette en verantwoordelijk was voor het begeleiden van verschillende personen bij

het verlaten van Oekraïne; dat hij de paspoorten van de inzittenden bijhield en aan de autoriteiten

toonde.

Verzoeker verklaart dat zijn paspoort aan de Poolse grens werd gecontroleerd en dat de bus werd

onderzocht met behulp van honden; dat ze na deze controle hun paspoort terugkregen; dat na 5 km de

chauffeur de paspoorten opnieuw heeft opgevraagd voor eventuele verdere controle; dat vervolgens de

Duitse en Nederlandse grens werd overgestoken om uiteindelijk in België aan te komen.

Waar verzoeker ten kwade wordt geduid de gegevens van het paspoort niet te kennen, merkt hij op dat

hij zijn vriend volledig vertrouwde waardoor hij de documenten ook niet in twijfel trok. Hij voegt er aan

toe dat hij opgelucht was gezien hij uiteindelijk een uitweg had gevonden en tijdens de rit nog veel pijn

had ten gevolge van de kwetsuren van zijn ongeval en hiervoor pijnstillers innam, waardoor hij versuft

was.

Betreffende de vaststelling van de commissaris-generaal dat het niet aannemelijk is dat verzoeker na

binnenkomst van de Europese Unie, zijn reispaspoort aan de chauffeur teruggaf gezien er binnen de

Unie geen grenscontroles meer zijn, stelt verzoeker dat de commissaris-generaal de zaken voorstelt

alsof hij perfect op de hoogte diende te zijn van de manier waarop paspoortcontroles gebeuren binnen

de Unie; hij herhaalt dan hij Miron heeft vertrouwd en verder geen vragen heeft gesteld.

Gelet op het voorgaande meent verzoeker dat de overwegingen van de commissaris-generaal

onvoldoende zijn om te besluiten dat aan zijn relaas geen geloof kan worden gehecht en dat hij er

derhalve niet in is geslaagd om zijn vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

Hij besluit dat de beslissing van de commissaris-generaal duidelijk artikel 62 van de vreemdelingenwet

schendt, alsook artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen gezien de beslissing niet op voldoende en correcte wijze gemotiveerd is.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en

artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag).

Verzoeker citeert beide artikelen en besluit dat vaststaat dat hij binnen het toepassingsveld valt.

Verzoeker merkt vooreerst op dat hij nog op de dag van zijn aankomst in België, op 25 maart 2010, een

asielaanvraag indiende en besluit dat hieruit blijkt dat hij een gegronde vrees had.

Hij stelt dat van een persoon die een werkelijke vrees heeft, immers mag worden verwacht dat deze dit

zo snel mogelijk kenbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten van het land waarin hij zich bevindt,

teneinde internationale bescherming te bekomen.

Verzoeker laat gelden dat de telefonische bedreigingen, de mislukte moordpoging op zijn persoon, de

moord op O. en de bedreigingen aan het adres van zijn familie na zijn vertrek uit zijn land, bij hem een

gegronde vrees voor vervolging hebben doen onstaan.

Volgens verzoeker is deze vrees nog steeds actueel; hij stelt dat zijn familie nog steeds bedreigingen

ontvangt, dat een deel van zijn huis opzettelijk in brand werd gestoken en zijn echtgenote lastig gevallen

wordt in de zoektocht naar hem. Verder is het volgens verzoeker algemeen geweten dat zijn land van

herkomst kreunt onder corruptie.

Zelfs indien zou worden geoordeeld dat de omstandigheden die hem ertoe hebben aangezet om

Oekraïne te verlaten, verdwenen of gewijzigd zijn, sluit dit volgens verzoeker de mogelijkheid niet uit om

hem bescherming te bieden, aangezien er wel degelijk sprake is van zeer ernstige trauma’s.

Verzoeker stelt dat zijn vrees redelijk is en wijst erop dat om hem als vluchteling te erkennen, hij niet

eerst effectief vervolgd moet worden, maar dat een redelijke kans op vervolging voldoende is.

Hij herhaalt dat hij immers omwille van zijn banden met O. en zijn kennis van financieel gevoelige

informatie, herhaaldelijk bedreigd werd en dat de moord op O. voorgesteld werd als een afrekening

tussen zakenlui en dat zijn auto-ongeval in de doofpot werd gestoken.

Gelet op het voorgaande besluit verzoeker dat er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

zijn hoofde. Volgens hem kon de commissaris-generaal niet rechtmatig anders besluiten en had hij hem

als vluchteling moeten erkennen.

In een derde middel vecht verzoeker de weigering van het subsidiaire beschermingsstatus aan, wat een

schending inhoudt van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Hij citeert voornoemd artikel en stelt dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij bij

terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico loopt op ernstige schade en zich niet onder

bescherming van de autoriteiten van zijn land kan stellen.

Hij wijst nogmaals op de corruptie in zijn land, met name bij de politie, bij de wetgever en bij het gerecht.

Hij voert aan bij zijn terugkeer naar zijn land, koelbloedig te worden afgemaakt net als O. en meent dat

hij vroeg of laat met zijn belagers zal worden geconfronteerd.

Verzoeker herhaalt dat het heersende klimaat van corruptie binnen Oekraïne bijzonder ernstig is en hij

een terechte vrees heeft bij eventuele terugkeer een reëel risico te lopen op ernstige schade.
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Verzoeker voert aan dat de motivering in de beslissing t dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, ontbreekt.

Hij besluit dat de commissaris-generaal derhalve niet rechtmatig kon besluiten dat er geen risico bestaat

in zijn hoofde om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon, terwijl

er wel degelijk een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de vreemdelingenwet.

In hoofdorde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te hervormen en van hem de hoedanigheid van

vluchteling te erkennen; in subsidiaire orde vraagt verzoeker om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift zijn diploma, een bewijs van tewerkstelling van 24 april 2002, een

bewijs van registratie als belastingplichtige van 18 februari 2000, een foto van zijn tankstation, een

getuigschrift tot registratie van een ondernemingsactiviteit van 30 oktober 2002, zijn partijkaart, een

bewijs van zijn lidmaatschap en functie, een medisch attest, een verklaring van een dokter van 4 januari

2011, een verklaring van de partijvoorzitter van Batkivsjtsjyna, Y. I. R. van 11 december 2012, een foto

van zijn vriend J. J., een uittreksel van de FOD Binnenlandse Zaken, een brandstichtingsakte, een kopie

ban zijn diploma ‘Leertraject Nederlands’, een kopie van zijn arbeidsovereenkomst met N.V. Dekkers,

een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad betreffende de statutenwijziging van NV Dekkers van 21

februari 2012, een passus uit het persbericht “Corruptie Oekraïense politie onbestraft” van Amnesty

International van 11 oktober 2011, een passus uit “Corruption, Democracy and investment in Ukraine,

Policy Paper October 2007” van de Atlantic Council of the United States; een passus uit het rapport

“Corruption Assessment: Ukraine, Final Report” van 10 februari 2006 van de USAID en tenslotte een

passus uit het persbericht “Fighting corruption in Ukraine: A serious challenge” van 31 oktober 2012.

Ter zitting legt verzoeker nog twee verklaringen van 14 december 2012 neer van D.Z.S., ondervoorzitter

van “Batkivsjtsjyna”, neer.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de voormelde wet van 15 december

1980 bedoelde beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in

zijn geheel, aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg,

uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.
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Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad stelt vast dat verzoeker er niet in slaagt zijn vrees voor vervolging zoals bedoeld in artikel 48/3

van de vreemdelingenwet, aannemelijk te maken.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat verzoeker verklaarde getuige te zijn geweest van de moord op

zijn collega en partijgenoot V. O.. Hij stelt dat hij de daders van de moord gezien had; ze hadden hem

met een auto aangereden en bedreigd met de dood als hij niet zou zwijgen.

Om deze reden besloot verzoeker om de politie niet te laten weten dat hij getuige was van de moord.

De Raad stelt vast dat nadat een auto hem aan het café Sezon omver reed -waarvan hij vermoedde dat

de daders ervoor verantwoordelijk waren-, en ook nadat hij telefonisch bedreigd werd, verzoeker de

politie niet inlichtte. Ook toen de politie in het ziekenhuis langskwam om hem vragen te stellen over het

auto-ongeluk, vertelde verzoeker niets; op de oproeping om te komen getuigen over de moord, ging

verzoeker niet in.

Het staat dus vast dat verzoeker geen enkele poging heeft ondernomen om nationale bescherming te

verkrijgen.

Op de vraag bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal waarom hij de politie niet op de

hoogte bracht en geen bescherming zocht, antwoordde verzoeker dat hij onder de indruk was van

de bedreigingen en ook dat hij verschrikkelijk bang was (zie het verhoorverslag van 20 juli 2012, p. 17-

20). Verzoeker voegt er aan toe dat de politie een wapen is in handen van de overheid en bijgevolg van

de partij “Region” die aan de macht was (zie p. 12) en die volgens hem achter de moord op V. O. te zit

(zie p. 4).

De Raad is van oordeel dat zijn gebrek aan initiatief in hoofde van verzoeker om bescherming te vragen

en zijn vrees voor de autoriteiten omwille van de vermoede banden tussen de daders en de politie,

onterecht is.

Zo moet vastgesteld worden dat in de verklaringen van verzoeker bij zijn verhoor op het Commissariaat-

generaal, geen elementen naar voor kwamen waaruit blijkt dat er een band zou zijn tussen de daders

van de moord en de partij “Region” en de politie of eventuele andere autoriteiten van het land.

Bovendien merkt de Raad op dat verzoeker verklaarde dat de daders hem meermaals bedreigden en

van hem eisten dat hij niets zou zeggen tegen de politie (zie p. 15-18) waaruit veeleer blijkt dat de

daders de politie vrezen.

Gezien hun vrees voor de politie, is het dan ook niet aannemelijk dat de daders van de moord enige

band zou hebben met de politie of andere autoriteiten.

Verzoeker voert als verweer in zijn verzoekschrift aan dat de daders van de moord op O. hem een

zwijgplicht oplegden tegen iedereen, waaronder hij ook de politie verstond.

In acht genomen de wijdverspreide corruptie is volgens verzoeker de kans zeer groot dat sommige

politiemannen zelf deelgenoot worden van misdaden door de doofpot te hanteren.

Hij verklaart dat hij geen enkel risico wilde lopen en zijn mond hield, aangezien er toch niet naar hem

zou geluisterd worden, ook niet in de rechtbank.

De Raad is de mening toegedaan dat verzoeker zich hier beperkt tot een post-factum verklaring die

duidelijk na reflectie tot stand is gekomen in een poging om de tegenstrijdigheid alsnog te vergoelijken.

Gelet op bovenstaande vaststelling dat verzoeker meermaals verklaarde dat zijn belagers hem duidelijk

maakten dat hij niet naar de politie mocht gaan, waardoor de band tussen de politie en zijn belagers niet

aannemelijk is, kon van verzoeker in redelijkheid worden verwacht dat hij minstens een poging had

gedaan om bescherming in te roepen.

Deze overweging wordt versterkt door het feit dat, zoals blijkt uit informatie (antwoorddoc UKR2012-

017) door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, de politie inzake effectief

een onderzoek heeft. Uit deze informatie verzameld door Cedoca, blijkt immers dat ene B. D. door

de autoriteiten werd gezocht in verband met de moord op V. O.; deze persoon had zelfs een band met

een gedeputeerde van de partij “Region”. Ook de chauffeur die de wagen bestuurde waaruit de daders

hadden geschoten werd door de politie gearresteerd en de moordenaar werd geïdentificeerd.

Op basis van deze gegevens, is het niet aannemelijk dat er een band zou bestaan tussen de politie en

de daders, noch een band tussen de politie en de partij “Region”. Niet onvermeld mag worden gelaten

dat verzoeker nooit enige probleem of slechte ervaringen had gekend met de politie (zie het

verhoorverslag, p. 19, 20).
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Waar er in het verzoekschrift op gewezen wordt dat Oekraïne gekenmerkt wordt door een hoge graad

van corruptie, waarbij zowel de veiligheidsdiensten, het juridisch systeem als de politiek worden

betrokken; dat Oekraïne in vergelijking met andere Europese landen, zeer slecht scoort op het vlak van

democratie; dat de burgers weinig of geen democratische rechten hebben; dat de mensenrechten met

voeten worden getreden door de autoriteiten en ter ondersteuning hiervan steunt op uittreksels uit

internationale berichtgeving (het persbericht “Corruptie Oekraïense politie onbestraft” van Amnesty

International van 11 oktober 2011; “Corruption, Democracy and investment in Ukraine, Policy Paper

October 2007” van de Atlantic Council of the United States; “Corruption Assessment: Ukraine, Final

Report” van 10 februari 2006 van de USAID en tenslotte het persbericht “Fighting corruption in Ukraine:

A serious challenge” van 31 oktober 2012), antwoordt de Raad dat een verwijzing naar algemene

rapporten over corruptie in het land van herkomst niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn

land van herkomst werkelijk geen bescherming kan genieten van de bevoegde autoriteiten.

Verzoeker dient in concreto aan te tonen dat hij geen bescherming kan verkrijgen.

Gelet op het feit dat blijkt dat er wel degelijk een onderzoek werd ingesteld naar de moord op V. O. en

dat verzoeker desondanks geen enkele ernstige poging ondernam om bescherming te krijgen, blijft hij

aldus in gebreke aan te tonen dat zijn vrees voor de autoriteiten gerechtigd is.

Zijn bewering dat het algemeen bekend is dat de partij “Region” corrupt is en dat verschillende personen

die opkwamen tegen het corrupte regime, zoals o.a. ex-premier J. V. T. en ex-minister van

Binnenlandse Zaken J. V. L., opgesloten werden, doet hieraan geen afbreuk.

Het staat vast dat verzoeker in gebreke is gebleven om in zijn land van herkomst bescherming

te bekomen en ook niet aannemelijk maakt dat hij omwille van zijn vrees geen bescherming wou

inroepen.

De Raad wijst erop dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de

asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming; van een asielzoeker mag

inderdaad worden verwacht dat hij of zij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in

eigen land.

Artikel 48/5 van de vreemdelingenwet stelt dat vervolging of ernstige schade kan uitgaan van of

veroorzaakt worden door:

“[…]

a) de Staat;

b) partijen of organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen;

c) niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in a) en b), inclusief

internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in § 2 kunnen of willen bieden tegen

vervolging of ernstige schade. […]”

Aldus moet door verzoeker worden aangetoond dat de Staat, noch partijen of internationale organisaties

die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, bescherming kunnen of willen

bieden tegen de beweerde vervolging of ernstige schade, quod non in casu.

Wat betreft de vrees van verzoeker ten aanzien van zijn belagers omwille van hun -onterechte-

vermoeden dat hij gevoelige financiële informatie bezit of hier minstens toegang toe heeft, moet

vastgesteld worden dat verzoeker hierover erg vage en tegenstrijdige verklaringen aflegt.

Op de vraag waarom hij door de partij “Region” als een gevaarlijk persoon wordt aanzien louter omdat

hij bewijzen zou hebben gezien van het financieel bedrog, antwoordt verzoeker dat de autoriteiten

denken dat hij in het bezit is van de documenten; dat hij de eerste persoon was die deze documenten

had gezien en dat O. tijdens de persconferentie had gezegd dat "wij" de documenten hadden en

verzoeker dacht dat O. daarmee naar hem refereerde omdat O. op dat ogenblik naar hem keek (zie het

verhoorverslag, p. 15).

Volgens de Raad zijn dit echter geen aanwijzingen die aannemelijk maken dat verzoeker in het bezit

zou zijn van de bewijzen van het financieel bedrog en naar aanleiding daarvan problemen zou hebben

gekend. Integendeel, verzoeker erkent bovendien expliciet dat hij tijdens de persconferentie niet bij

naam werd genoemd (zie het verhoorverslag, p. 15). Gezien V. O. de informatie over het financieel

bedrog bekendmaakte op een persconferentie tijdens de verkiezingen, kan dan ook worden vermoed

dat wanneer V. O. verwees naar “wij”, hij hiermee eerder refereerde naar de partij in zijn geheel, en dus

niet naar verzoeker in het bijzonder.

Ook merkt de Raad op dat verzoeker verklaarde na de persconferentie, in tegenstelling tot O., geen

bedreigingen of problemen te hebben gekend; zijn problemen ontstonden blijkbaar pas nadat hij getuige

was van de moord op O (zie het verhoorverslag, p. 17).

Het is niet aannemelijk dat, indien de partij “Region” na de persconferentie werkelijk het vermoeden zou

hebben gehad dat ook verzoeker in het bezit was van de bezwarende informatie -zoals verzoeker zelf
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beweert-, deze niet eerder zou hebben getracht ook via hem in het bezit te geraken van de voor hen

bezwarende informatie. Verzoeker verklaarde immers zelf dat ze met alle middelen zouden trachten

hem het zwijgen op te leggen, langs officiële weg of niet (zie het verhoorverslag p. 15).

Verzoeker erkent dit overigens in zijn verzoekschrift doch stelt dat de bedreigingen aan het adres van O.

logisch waren, aangezien “het immers V. O. zelf (was) die de informatie had verkondigd en niet

verzoeker” (zie het verzoekschrift, p. 15).

Zijn uitleg dat zijn belagers hem ervan verdachten in het bezit te zijn van de documenten omdat V. O.

tijdens de persconferentie had gezegd dat “wij” de documenten hadden en naar verzoeker had gekeken,

wordt afgewezen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog opmerkt dat zijn problemen een dag na de moord begonnen

waren, ziet de Raad niet in hoe dit verschilt van de vaststelling van de commissaris-generaal in zijn

beslissing dat de problemen van verzoeker pas ontstaan waren nadat hij getuige was van de moord.

Bijkomend moet opgemerkt dat uit de informatie (antwoorddoc UKR2012-013 en UKR2012-017)

bekomen door Cedoca, blijkt dat de moord op V. O. niet politiek geïnspireerd was, met andere woorden

dat het bezit van bewijsstukken betreffende het financieel bedrog, niet de reden was achter deze moord.

Volgens deze informatie was de moord een afrekening voor een conflict over de Centrale

voedingsmarkt.

Verzoeker laat gelden dat de moord uit vrees voor de publieke opinie en imagoschade tijdens de

verkiezingscampagne, werd voorgesteld als een afrekening ten gevolge van een vete tussen

zakenmannen. Hij meent dat de commissaris-generaal dit ook zelf toegeeft wanneer deze in zijn

beslissing stelt “de informatie geeft weer dat deze moord een vergelding was voor een conflict over de

Centrale Voedingsmarkt”.

Het louter tegenspreken van de informatie van Cedoca, zonder concrete objectieve elementen aan te

reiken op basis waarvan kan worden aangenomen dat de achterliggende reden van de moord op V. O.

toch verbonden is met het financieel bedrog van de partij “Region”, volstaat niet.

Aldus kan niet worden aangenomen dat verzoeker omwille van deze documenten door de autoriteiten

wordt geviseerd en is ook zijn vrees ten aanzien van de partij Region niet aannemelijk.

Volledigheidshalve moet worden vastgesteld dat ook de verklaringen van verzoeker betreffende de

reisroute niet aannemelijk zijn.

Verzoeker verklaarde met een internationaal paspoort, voorzien van een Schengenvisum Oekraïne

verlaten te hebben en met een auto naar Lvov te zijn gebracht vanwaar hij met een minibus via Polen,

Duitsland en Nederland uiteindelijk in België terechtkwam.

Hij wist echter niet welke identiteitsgegevens in het paspoort stonden, noch door welk land het visum

was uitgereikt; hij verklaart dat zijn vriend, een pastoor, dit paspoort en visum voor hem geregeld had.

Verzoeker stelt dat hij er vanuit ging dat het zijn gegevens waren en zou daarom geen vragen hebben

gesteld.

Het blijkt dat verzoeker aanvankelijk beweerde hij tevens dat hij dit paspoort nooit in handen had gehad

en dat hij daarom niet op de hoogte was van de gegevens.

In strijd met deze eerdere verklaringen verklaarde verzoeker dat zijn paspoort aan de EU-grens in Polen

werd gecontroleerd; dat hij na de controle het terug in handen kreeg maar na het oversteken van de

grens de chauffeur het paspoort terugvroeg met het oog op een mogelijk andere grenscontrole, waarop

hij het overhandigde; dat hij evenwel bij aankomst vergat terug te vragen (zie het verhoorverslag, p. 8, 9,

13, 14).

Deze uitleg overtuigt de Raad niet.

Vooreerst is het ongeloofwaardig dat verzoeker, een volwassen man -geboren in 1960-, lid van een

oppositiepartij, die beweert van stavingstukken in bezit te hebben van financiële fraude en zich bij een

persconferentie in de onmiddellijke omgeving van de spreker ophoudt, -en die om de daaruit volgende

problemen zijn land dient te ontvluchten- helemaal niet weet welke persoonsgegevens in het paspoort

-dat hem naar de veiligheid moest brengen- stonden, terwijl hij het na de grenscontrole in handen kreeg

en hij dit dus zonder enige moeite kon inkijken.

Het verweer in zijn verzoekschrift dat hij zijn vriend volledig vertrouwde en daardoor de documenten niet

in twijfel trok, doet hieraan geen afbreuk. Het lijkt erop dat verzoeker zijn natuurlijke neiging tot gezonde

nieuwsgierigheid, zwaar heeft moeten negeren om in zijn onwetendheid over de gegevens van het

paspoort te kunnen volharden.

Zijn bewering dat de buschauffeur genaamd ‘Miron’ verantwoordelijk was voor het begeleiden van de

groep personen bij het verlaten van Oekraïne, doet niet ter zake.

Ook de bewering dat hij veel pijn had en pijnstillers innam waardoor hij versuft was, kan zijn

onwetendheid niet verklaren.
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Gelet op het risico dat verzoeker liep op vragen bij individuele identiteitscontrole, is ongeloofwaardig dat

hij onwetend is over de persoonsgegevens van het paspoort dat hij in handen hield.

De overwegingen voeden het sterke vermoeden dat verzoeker de reisdocumenten die hij heeft gebruikt,

bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie verborgen te

houden.

Ook deze handelswijze keert zich tegen zijn geloofwaardigheid.

De door hem neergelegde documenten kunnen de hierboven gestelde besluiten niet wijzigen.

Zijn diploma bevat louter persoonsgegevens die door de Raad echter niet worden betwist.

Het bewijs van tewerkstelling dd. 24 april 2002, het bewijs van zijn registratie als belastingplichtige van

18 februari 2000, het getuigschrift tot registratie van een ondernemingsactiviteit van 30 oktober 2002

hebben louter betrekking op de tewerkstelling van verzoeker en worden door de Raad evenmin betwist.

Deze gegevens vertonen echter geen verband met de door verzoeker aangehaalde problemen.

De foto waarop verzoeker staat afgebeeld voor een tankstation en de foto van zijn vriend J. J. in een

kerkelijk gewaad, houden geen bewijs in met betrekking zijn voorgehouden vervolging.

Dezelfde vaststelling kan worden gemaakt ten aanzien van zijn partijkaart die louter weergeeft dat hij

sinds oktober 2004 lid is van de partij “Batkivshina”.

Het medisch attest geeft aan dat verzoeker ten gevolge van een verkeersongeval op 21 februari 2010

op “traumatologie” werd opgenomen dat hij op 21 maart 2010 werd ontslagen. Uit dit medisch attest

kan niet worden afgeleid in welke omstandigheden dit verkeersongeval had plaatsgevonden, noch wie

allemaal betrokken was bij dit verkeersongeval.

Het Belgisch medisch attest geeft weer dat een huisarts operatielittekens heeft vastgesteld alsook een

litteken ter hoogte van zijn knie. De huisarts geeft eveneens aan dat volgens verzoekers verklaringen de

verwondingen zijn ontstaan door een vermoedelijk verkeersongeval. Uit deze informatie kan evenmin

een verband worden afgeleid met de door verzoeker aangehaalde problemen.

De verklaring van 11 december 2012 van Y.I.R., provinciaal voorzitter van “Batkivsjtsjyna”, waarin deze

stelt dat verzoeker door de overheidsinstanties wordt vervolgd omwille van documenten in zijn bezit

betreffende het massale machtsmisbruik van leden van de regeringspartij waardoor diens terugkeer

onmogelijk is en de verklaring van 14 december 2012 van D.Z.S., ondervoorzitter, waarin deze stelt dat

verzoeker sinds oktober 2004 actief lid is van “Batkivsjtsjyna” en van november 2005 tot februari 2010

werkte als assistent van een provincieraadslid -stukken niet gesteld in de taal van de rechtspleging en

niet vergezeld van een voor eensluidend verklaarde vertaling nar die taal, zoals vereist door artikel 8

PrRvV-, vertonen een duidelijk gesolliciteerd karakter en hebben geen bewijswaarde.

Verzoeker legt ook niet uit waarom hij deze nieuwe stukken niet eerder in de loop van de procedure

konden worden voorgelegd zoals vereist door artikel 39/76 van de vreemdelingenwet.

De Raad ziet verder niet in hoe een verwijzing naar het “uittreksel FOD Binnenlandse Zaken”, met name

een kopie van een voorlopig verblijfsattest, de door verzoeker beantwoorde vragenlijst en het

ontvangstbewijs dat verzoeker hiervan een kopie heeft ontvangen, zijn asielrelaas positief kunnen

beïnvloeden.

De brandstichtingsakte vermeldt dat op 27 september 2010 een brand ontstond in het bijgebouw van

verzoekers’ woning Gaverysjivka 9 te Pererols. Uit deze akte kan niet worden afgeleid in welke

omstandigheden deze brand is ontstaan, en indien er al sprake is van brandstichting, wie de daders en

het motief zijn.

De kopie van zijn diploma “Leertraject Nederlands”, Het Belgisch inburgeringsattest geeft louter weer

dat verzoeker een opleiding in België heeft gevolgd; zijn arbeidsovereenkomst bij NV D. en het uittreksel

uit het Belgisch Staatsblad over de statutenwijziging van NV D. bevatten enkel informatie over

verzoekers werk in België maar bevatten geen informatie over de door hem weergegeven problemen.

Betreffende de uitttreksels uit internationale berichtgeving, het persbericht “Corruptie Oekraïense politie

onbestraft” van Amnesty International van 11 oktober 2011; “Corruption, Democracy and investment in

Ukraine, Policy Paper October 2007” van de Atlantic Council of the United States; “Corruption

Assessment: Ukraine, Final Report” van 10 februari 2006 van de USAID en het persbericht “Fighting

corruption in Ukraine: A serious challenge” van 31 oktober 2012, antwoordde de Raad reeds dat een

verwijzing naar algemene rapporten over corruptie in het land van herkomst niet volstaat om aan te

tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk geen bescherming kan genieten van de

autoriteiten.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

Verzoeker voert echter geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend dertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


