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nr. 103 451 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 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 20 juli 2012 heeft

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

29 juni 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 het arrest nr. 223 005 van 26 maart 2013 van de Raad van State waarbij het arrest nr. 87 331

van 11 september 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 23 augustus 2012.

Gelet op de beschikking van 29 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECROOCK loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché S. DUPONT, 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
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U, een Russisch staatsburger van Ingoesjetische origine, vroeg een eerste maal asiel aan in België

op 21 februari 2011. Deze asielaanvraag werd door het Commissariaat-generaal afgesloten met

een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus op 3 mei 2011. Tegen deze beslissing tekende u beroep aan bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het statuut van vluchteling en van de subsidiaire bescherming

werden in beroep geweigerd op 19 september 2011. U vroeg een tweede maal asiel aan in België op 2

mei 2012.

U keerde niet terug naar het land van herkomst sinds uw vertrek uit Ingoesjetië in 2009.

U hebt uw verklaringen omtrent uw reisroute en bezit van internationaal paspoort en visum gewijzigd.

U werd aangeraden door andere asielzoekers, ten tijde van uw eerste asielaanvraag, van uw

internationaal paspoort en visum achter te houden zodat u niet gerepatrieerd zou worden. U reisde dus,

in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen ten tijde van uw eerste asielaanvraag, legaal naar België.

Aldus uw verklaringen wordt u officieel gezocht door de autoriteiten doorheen de Russische

Federatie. Dit vernam u van uw moeder. Zij kwam dit te weten via een kennis.

Eind december 2011 werd er een huiszoeking gehouden bij u thuis in Ingoesjetië. Militairen waren

naar u op zoek. Dit vernam u van uw moeder.

Sinds uw vertrek uit de Russische Federatie ontving u meerdere convocaties. U legde twee van

deze convocaties neer als nieuwe elementen ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag. De

andere convocaties heeft uw moeder niet bijgehouden. De twee oproepingsbrieven werden u

opgestuurd per post door uw moeder. Ook legde u als nieuw element uw internationaal paspoort neer

en een medisch attest. Uw internationaal paspoort werd voor u geregeld door een ver familielid. Deze

persoon betaalde 1200 dollar om het paspoort te bekomen en 1700 dollar voor het visum.

Tijdens het gehoor, legde u de volgende documenten neer; uw internationaal paspoort, uw

intern Russisch paspoort, een convocatie van 16 januari 2012 en één van 2 februari 2012, beide

uitgereikt door de Rechercheafdeling van de MVD te Nazran en een medisch attest (d.d. 17.01.2012).

Na het gehoor, op 27 juni 2012, ontving het Commissariaat-generaal de nota’s genomen door uw

advocaat, Meester Decroock M., op het gehoor van 26 juni 2012.

B. Motivering

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er zich in Ingoesjetië gaandeweg een

rebellenbeweging ontplooid heeft en dat deze deelrepubliek heden kampt met verscheidene problemen

op het vlak van veiligheid en mensenrechten. Hoewel het geweld niet altijd eenduidig aan de ene of de

andere partij kan worden toegeschreven, zijn hiervoor doorgaans zowel rebellen als de daar aanwezige

autoriteiten, veiligheidsdiensten of ordetroepen verantwoordelijk. De schendingen zijn divers van aard

en hebben bovenal een gericht karakter. Zo plegen rebellen voornamelijk aanslagen op personen die in

hun ogen medestanders van de autoriteiten zijn of op personen die zich niet in overeenstemming

gedragen met radicale religieuze opvattingen. De autoriteiten worden, van hun kant, verantwoordelijk

geacht voor verdwijningen, folteringen en wederrechtelijke executies van personen die door hen

verdacht worden deel uit te maken van of samen te werken met de rebellerende gewapende

groeperingen. Bovendien maken bepaalde personen van deze situatie in Ingoesjetië gebruik om voor

eigen rekening criminele daden te stellen en toe te dekken en ontstaan er heel wat bloedvetes die

veroorzaakt worden door het uiteenlopende geweld in de republiek. In deze complexe context dringt

zich dan ook vooreerst een individuele beoordeling op van de vraag naar bescherming in het licht van

de Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet.

Uit uw tweede asielaanvraag leid ik af dat de door u aangehaalde problemen een gevolg zijn van

de problemen die u aanhaalde bij uw eerste asielaanvraag (CGVS, p. 3). Vooreerst dient te

worden vastgesteld dat het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste asielaanvraag een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

heeft genomen. In deze beslissing werden een aantal elementen vastgesteld die de geloofwaardigheid

van uw verklaringen en uw algemene geloofwaardigheid aantasten. Zo legde u onder meer

onaannemelijk vage verklaringen af met betrekking tot de incidenten van juli 2009. U legde verder

tegenstrijdige verklaringen af aangaande uw verblijfplaats na uw vrijlating. Verder werd geoordeeld dat
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uw verklaringen betreffende het bekomen van de stempel in uw intern paspoort inzake uw dienstplicht

niet in overeenstemming bleken te zijn met uw beweerde vrees voor vervolging vanwege de autoriteiten.

Uw verklaringen over uw reisweg bleken ook niet geloofwaardig te zijn. Deze beslissing werd bij arrest

d.d. 19/09/2011 bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wat betreft uw tweede asielaanvraag haalde u aan bij uw eerste asielaanvraag op aanraden van

andere personen gelogen te hebben over uw reisweg. U gaf toe met een visum op legale wijze naar

Europa gereisd te zijn (CGVS, p. 2, 6, 7) en legde uw internationaal paspoort voor. Verder legde u als

nieuwe elementen nog twee convocaties neer, alsook een medisch attest.

Er dient echter te worden vastgesteld dat het feit dat u toegeeft gelogen te hebben over uw

reisweg geen afbreuk kan doen aan de reeds gedane vaststellingen in het kader van uw eerste

asielaanvraag met betrekking tot het ongeloofwaardig karakter van uw asielrelaas. Bovendien rust op

een asielzoeker een medewerkingsplicht. Hij dient namelijk zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie in verband met zijn asielrelaas en dit van bij het begin van zijn

asielprocedure. Het feit dat u bij uw eerste asielaanvraag gelogen hebt over uw reisweg en bewust uw

internationaal paspoort hebt achtergehouden is dan ook een negatieve indicatie inzake de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Wat betreft uw internationaal paspoort, stelde u dat een ver

familielid dit paspoort regelde en hiervoor betaalde, terwijl u in Koersk (Rusland) was (CGVS, p. 6, 7). Er

dient bijkomend te worden vastgesteld dat het opmerkelijk is dat u een internationaal paspoort zou

bekomen gezien de aard van uw problemen: u wordt officieel opgespoord, u wordt vermeld in een zaak

betreffende terrorisme, u kende problemen met de FSB, uw huis werd recent doorzocht door de

autoriteiten (CGVS, p. 3, 5, 7). Bijgevolg is het ten zeerste merkwaardig dat de FSB zijn toestemming

zou verleend hebben bij de toekenning van dit internationaal paspoort (CGVS, p. 7) (zie informatie

bijgevoegd aan het administratief dossier over de rol van de FSB bij de toekenning van internationale

paspoorten). Deze vaststellingen ondermijnen de algemene geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog

verder.

Wat de twee convocaties betreft dient te worden opgemerkt dat documenten op zich niet vermogen

om de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Documenten hebben in

deze enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten hetgeen in casu niet het geval is. Bovendien

dient nog te worden opgemerkt dat de authenticiteit van deze convocaties in vraag wordt gesteld; zo

was het ontvangstbewijs niet afgescheurd. Dit is onlogisch en gaat in tegen de normale juridische gang

van zaken. U verklaarde dat uw moeder de convocaties ontving (CGVS, p. 2, 3). Welnu, het is

merkwaardig dat haar naam niet op het ontvangstbewijs staat. Op de plaats waar uw moeder haar

handtekening had moeten plaatsen, op het ontvangstbewijs, staat de handtekening van de rechercheur

Ozdoyev bij wie u zich diende te melden. Toen u hiermee werd geconfronteerd zei u dat u de

oproepingsbrieven op deze manier van uw moeder had ontvangen. U had dus geen afdoende uitleg

hiervoor (CGVS, p. 7). Deze convocaties kunnen bijgevolg geen afbreuk doen aan de gedane

vaststellingen in het kader van uw eerste asielaanvraag met betrekking tot het ongeloofwaardig karakter

van uw asielrelaas.

Het medisch attest van 17.01.2012 stelt dat u in 2010 in het ziekenhuis in Koersk werd opgenomen

voor de verzorging van bepaalde verwondingen die u daar zou opgelopen hebben door slagen. U

stelde echter dat deze feiten geen verband houden met de problemen waarvoor u uit Ingoesjetië

vluchtte (CGVS, p. 4-5). Bijgevolg kan dit medisch attest de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ook

niet herstellen.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan er evenmin enig geloof gehecht worden aan uw

verklaringen aangaande de huiszoeking na uw vertrek in december 2011 en het feit dat u officieel zou

gezocht worden (CGVS, p. 5, 7).

Wat de vraag naar de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet tenslotte betreft,

kan op basis van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, worden gesteld dat de gewapende strijd tussen rebellen

en autoriteiten in Ingoesjetië, afgezien van sporadische grootschalige acties door de rebellen,

bovenal wordt gekenmerkt door kleinschalige, doelgerichte aanvallen of gewelddadige incidenten door

toedoen van de rebellen, alsook door de uitgebreide zoekacties en gerichte arrestaties waarmee de

autoriteiten van antwoord dienen. De meeste acties zijn zoals gezegd gericht op welbepaalde doelwitten

en ingegeven door specifieke motieven, en dienen daardoor vooreerst in het licht van
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de Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet beoordeeld

te worden. Daarnaast kan uit de informatie die voorhanden is, worden afgeleid dat de

algemene veiligheidssituatie in Ingoesjetië niet van die aard is dat burgers er op veralgemeende wijze

slachtoffer zijn van daden van willekeurig geweld. Ondanks een toename van het aantal incidenten, valt

immers slechts een beperkt aantal burgerslachtoffers door willekeurig geweld doordat de meeste acties

gericht zijn of doordat het aantal grootschalige acties waarbij burgerslachtoffers vallen, gelimiteerd is.

De commissaris-generaal beschikt ook in dit verband over een zekere appreciatiemarge en is na

grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het leven of de persoon van de burgers

in Ingoesjetië actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Ingoesjetië aldus geen reëel risico op ernstige

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

Gezien bovenstaande vaststellingen kunnen de door u aangehaalde elementen in het kader van

uw tweede asielaanvraag de appreciatie door het Commissariaat-generaal in het kader van uw

eerste asielaanvraag van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten en uw vrees voor vervolging niet

wijzigen.

Wat betreft de overige neergelegde documenten; uw intern Russisch paspoort werd reeds besproken

in de beslissing genomen in het kader van uw eerste asielaanvraag en kan bijgevolg niet als

nieuw element weerhouden worden. De nota’s van uw advocaat, Meester Decroock M., kunnen de

appreciatie van uw asielrelaas door het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste

asielaanvraag niet in positieve zin wijzigen. De envelop tenslotte toont enkel aan dat u in België post

ontvangt uit Ingoesjetië, maar kan de geloofwaardigheid van uw verklaringen evenmin herstellen.

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

Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“Verzoekers vorige asielaanvraag werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 66 860 van 19 september 2011

omdat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas en omdat de situatie in Ingoesjetië niet

van die aard is dat er voor burgers sprake is van een reëel risico op ernstige schade als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat

hij bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden met alle feitelijke elementen,

ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een eerdere

asielaanvraag zijn afgelegd.

De bevoegdheid van de Raad is beperkt tot de beoordeling van de in de huidige asielaanvraag

aangehaalde nieuwe elementen en de mogelijke gevolgen hiervan bij een eventuele terugkeer naar het

land van herkomst.
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Te dezen brengt verzoeker als nieuwe elementen twee convocaties bij, zijn intern en internationaal

paspoort, een medisch attest, een envelop en de nota’s van zijn advocaat genomen tijdens het gehoor

van 26 juni 2012.

De Raad stelt vast dat deze documenten niet van die aard zijn dat het de door verzoeker verklaarde

vervolgingsfeiten kunnen ondersteunen. Aan de twee convocaties hecht de Raad geen bewijswaarde

gezien het gebrek aan bewijswaarde. Een document moet immers, om bewijswaarde te hebben,

coherente en geloofwaardige verklaringen ondersteunen; een lezing van ’s Raads arrest nr. 66 860 van

19 september 2011 maakt duidelijk dat daar geen sprake van is. Het medisch attest houdt geen verband

met zijn beweerde problemen, de envelop toont enkel aan dat hij in België post ontvangen heeft uit

Ingoesjetië en zijn intern Russisch paspoort en internationaal paspoort werden reeds besproken in het

kader van zijn eerste asielaanvraag. De nota’s van zijn advocaat tijdens het verhoor doen geen afbreuk

aan bovenstaande vaststellingen.

Verzoekers brengen in hun verzoekschrift geen concrete elementen bij die de desbetreffende

vaststellingen afdoende weerlegt. De algemene rapporten aangaande de algemene situatie in Rusland,

en in beperkte mate Ingoesjetië, weerleggen geenszins de pertinente conclusie dat er actueel voor

burgers in Ingoesjetië geen reëel risico op ernstige schade is in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet die de commissaris-generaal afleidt uit de uitgebreide en gedetailleerde

landeninformatie, gesteund op onderzoeksresultaten uitgevoerd door een gespecialiseerd en onpartijdig

ambtenaar.

Aldus zijn de nieuwe elementen niet van aard dat zij op zekere wijze aantonen dat ’s Raads arrest nr.

66.860 van 19 september 2011 anders zou zijn geweest indien deze elementen alsdan zouden hebben

voorgelegen.

Gelet op het voorgaande lijkt verzoeker niet in staat om aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen

te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst.”

Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op de in de beschikking van 14

augustus 2012 opgenomen grond, stelt verzoekende partij slechts dat zij volhardt in haar asielrelaas. Zij

wijst dienaangaande naar de nieuwe documenten die zij indiende bij haar tweede asielaanvraag.

Verzoekende partij weerlegt daarmee echter geenszins de grond in de beschikking. In voornoemde

beschikking wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze documenten niet van die aard zijn dat ze de door

verzoekende partij verklaarde vervolgingsfeiten kunnen ondersteunen. Een document moet immers, om

bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen ondersteunen; een lezing van ’s

Raads arrest nr. 66 860 van 19 september 2011 maakt duidelijk dat daar geen sprake van is.

In de mate verzoekende partij wat betreft de authenticiteit van de convocaties stelt zij de convocaties zo

van haar moeder heeft ontvangen, wijst de Raad erop dat deze bewering de redenen in de bestreden

beslissing waarom geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend aan deze stukken niet weerlegt,

met name omdat het ontvangstbewijs niet was afgescheurd en dit onlogisch is en ingaat tegen de

normale juridische gang van zaken, en de naam van haar moeder niet op het ontvangstbewijs staat

maar deze van de rechercheur bij wie zij zich diende aan te melden. Bovendien moeten documenten

beoordeeld worden in samenhang met de verklaringen en hebben derhalve slechts objectieve

bewijswaarde voor zover ze geloofwaardige verklaringen ondersteunen. Zoals reeds in de beschikking

van 14 augustus 2012 werd opgenomen, maakt een lezing van ’s Raads arrest nr. 66 860 van 19

september 2011 duidelijk dat van geloofwaardige verklaringen geen sprake van is. Documenten hebben

enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een
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plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Wat betreft haar internationaal paspoort, stelt verzoekende partij dat zij dit slechts via via heeft kunnen

bekomen mits betaling van veel geld. De Raad stelt echter vast dat verzoekende partij haar

internationaal paspoort reeds heeft voorgelegd in het kader van haar eerste asielaanvraag. In ‘s Raads

arrest nr. 66 860 van 19 september 2011 wordt daarover het volgende overwogen: “(…) 2.9. Verzoeker

geeft in zijn verzoekschrift zelf toe te hebben gelogen over de voorgehouden reisweg. Verzoeker stelt

met een visum, uitgereikt door de Tsjechische autoriteiten, naar Europa te zijn gereisd en legt bij zijn

verzoekschrift zijn internationaal paspoort en zijn visum voor. De Raad wijst verzoeker er op dat op de

kandidaat-vluchteling een medewerkingsplicht rust; hij dient zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag. Deze medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat

hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld

en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk

documenten verwachten over diens leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, diens

identiteit en nationaliteit, plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute. De uitleg van

verzoeker dat hem werd afgeraden om zijn internationaal paspoort en visum neer te leggen kan

derhalve niet worden aanvaard. Nu blijkt dat verzoeker bewust en vrijwillig documenten heeft

achtergehouden en leugenachtige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn reisroute dient

gesteld dat dergelijke houding een negatieve indicatie inhoudt inzake zijn asielrelaas en de

geloofwaardigheid ervan aantast. (…)”. Het internationaal paspoort van verzoekende partij kan bijgevolg

bezwaarlijk als een nieuw element weerhouden worden. De Raad gaat hier verder niet op in.

Wat betreft het medisch attest herhaalt verzoekende partij dat dit aantoont dat zij meermaals het

slachtoffer is geweest van slagen en verwondingen, doch gaat hiermee voorbij aan de in de bestreden

beslissing gedane vaststelling dat zij zelf verklaarde dat deze feiten geen verband houden met de

problemen waarvoor zij in Ingoesjetië vluchtte (zie gehoorverslag van 26 juni 2012, 5). Dit medisch

attest houdt aldus geen verband met de door verzoekende partij beweerde problemen en kan de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas niet herstellen.

De Raad wijst erop dat artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet bescherming beoogt 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, in casu Ingoesjetië, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, 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. Ter terechtzitting brengt verzoekende partij

geen enkel argument aan dat betrekking heeft op deze grond in de beschikking. Zodoende dient te

worden aangenomen dat zij deze grond tot verwerping niet betwist.

Bijgevolg toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar de Russische Federatie.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. C. DIGNEF, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. N. VERMANDER rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


