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nr. 109 272 van 6 september 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 30 april 2013 heeft

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

29 maart 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

A.-S. VAN DEN BOSCH en van attaché H. JONCKHEERE, 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 bent een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine met vaste verblijfplaats in Kovel (Oekraïne).

U huwde ongeveer een 6 à 7-tal jaar geleden met S.T. (OV X).

U verbleef met haar op verschillende adressen in Oekraïne en kwam stilaan te weten dat zij problemen

kende met bepaalde personen voor wie zij voordien als callgirl had moeten werken.

U werd door onbekenden op straat geslagen. Toen u klacht ging indienen bij de politie, gooide een

agent een asbak naar uw hoofd.

In 2008 vertrokken jullie naar Rusland, waar jullie gedurende een tweetal maanden verbleven. Omdat

uw echtgenote de indruk had dat zij er gevolgd werd, keerden jullie uiteindelijk terug naar Oekraïne.
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U werd samen met uw echtgenote ontvoerd en naar een datcha (buitenverblijf) in Kiev gebracht. Daar

werden jullie geslagen. Uw echtgenote werd er bedreigd en fysiek mishandeld. Er werden drugs bij u en

uw echtgenote ingespoten.

In 2009 besloten jullie naar Europa te vluchten.

U vroeg asiel aan in achtereenvolgens Oostenrijk op 27/09/2009 en Zwitserland op 15/12/2009. Na een

half jaar werd u terug naar Oostenrijk gestuurd. U ontving er een negatieve beslissing en keerde terug

naar Oekraïne in de zomer van 2010.

Daar verbleef u gedurende drie maanden.

U besloot daarna terug te vertrekken naar Europa.

U vroeg op 30/09/2010 asiel aan in Duitsland. Aangezien u eerst in Oostenrijk asiel had aangevraagd,

werd u opnieuw naar Oostenrijk gestuurd.

U vernam dat uw moeder ondertussen een hersenbloeding had gekregen omdat de belagers van uw

echtgenote bij haar waren langsgegaan en haar onder druk hadden gezet.

Omwille hiervan keerde u in februari 2011 terug naar Oekraïne. U verbleef er opnieuw op verschillende

adressen.

U vertrok na enkele maanden wederom naar Europa en diende erop 17 augustus 2011 een

asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.

Aangezien u geen gevolg gaf aan een oproeping van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), werd erop

8 september 2011 een beslissing van afstand van asielaanvraag genomen door de DVZ.

U diende vervolgens een asielaanvraag in bij de Nederlandse autoriteiten op 19/09/2011.

Aangezien u eerst in België asiel had aangevraagd, werd u echter teruggestuurd naar België.

U diende een tweede asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties op 5 juli 2012.

U bent niet in het bezit van een Oekraïens paspoort.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag baseert op de asielmotieven van

uw echtgenote, Terenteva Svetlana (OV 6.861.783).

Aangezien in haar hoofde een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, kan in uw hoofde evenmin een positief antwoord

weerhouden worden.

De beslissing van uw echtgenote werd als volgt gemotiveerd:

"U verklaarde dat u in Oekraïne problemen kende met een criminele organisatie die u dwong

tot prostitutie. U bent er echter niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Vooreerst dienen enkele elementen binnen uw asielrelaas opgemerkt te worden die niet stroken met

de door u aangehaalde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van Genève.

Ten eerste dient gewezen te worden op het feit dat u verschillende keren uw land ontvluchtte maar dat

u steeds opnieuw terugkeerde naar Oekraïne, terwijl u verklaarde in dit land ernstige problemen gekend

te hebben en er zelfs vreesde voor uw leven en dat van uw familieleden. Zo zou u eerst en vooral in

2008 na een kort verblijf van ongeveer twee maanden in Rusland teruggekeerd zijn naar Oekraïne. Ook

nadat u van ongeveer september 2009 tot de zomer van 2010 in Europa had verbleven, keerde u terug

naar Oekraïne. U bleef er toen gedurende drie maanden wonen. Daarna vluchtte u wederom naar

Europa. In februari 2011 keerde u dan voor de derde keer terug naar Oekraïne, waar u tot augustus

2011 verbleef, om daarna opnieuw naar Europa te reizen (CGVS 8/11/2012 p.3-6). Het feit dat u tot drie

maal toe terugkeerde naar het land waar u vreesde voor uw leven, ondermijnt de door u aangehaalde

vrees voor vervolging op zwaarwichtige wijze. Ten tweede valt het gegeven dat u uw huwelijk officieel

liet registreren en dat u zich in dit verband ook officieel moest aanmelden bij een overheidsinstantie in

2007 (gehoor CGVS dd 8/11/2012) in zijn geheel niet te rijmen met het feit dat u toen nog maar net

ontsnapt was uit de handen van een criminele organisatie die volgens u banden zou hebben met de

Oekraïense autoriteiten (gehoor CGVS 8/11/2102 p.12-13), en dat u toen op dat ogenblik naar eigen

zeggen “ondergedoken” leefde op verschillende plaatsen in Oekraïne (gehoor CGVS 8/11/2012

p.4,11,14,15). Voorgaande vaststellingen ondermijnen de ernst van de door u verklaarde vrees.

Daarnaast wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ondergraven door volgende elementen.

Zo werden vooreerst discrepanties vastgesteld tussen de verklaringen die u aflegde in het kader van

uw asielaanvraag bij de Oostenrijkse asielinstanties enerzijds en bij de Belgische asielinstanties

anderzijds. Uit het asieldossier van Oostenrijk, dat aan het administratieve dossier werd toegevoegd,

blijkt immers dat u tijdens het gehoor aldaar enkel problemen aanhaalde die u gekend zou hebben met

uw ex-man. Ook bij terugkeer naar uw land van herkomst vreesde u enkel opnieuw problemen te

kennen met uw ex-man. U maakte er geen melding van gedwongen prostitutie, terwijl u dit bij de

Belgische asielinstanties als belangrijkste element aanbracht. U beweerde bij de Oostenrijkse

asielinstanties bovendien dat het uw man was die uw winkel in brand stak en dat hij jullie meerdere
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malen geslagen en bedreigd had met de dood (Oostenrijks asieldossier S.T. p.6, 10, 11 en 12;

Oostenrijks asieldossier M.T. p.10 en 11). Wat uw asielaanvraag in België betreft, maakte u echter

noch in de vragenlijst bij DVZ opgesteld voor het CGVS, noch tijdens uw twee gehoren voor het

CGVS, gewag van specifieke incidenten waarbij u geslagen of bedreigd werd door uw ex-man zelf. U

gaf vooral te kennen dat u problemen had met mensen van criminele organisaties uit het

prostitutiemilieu aan wie uw schoonvader u had verkocht (gehoor CGVS dd 8/11/2012 p. 8 en 12-13 -

Vragenlijst CGVS, nr. 3.5). U zou na uw ontvoering immers in eerste instantie zijn overgebracht naar het

restaurant van uw schoonvader, waar u ook de stem van uw schoonvader herkend zou hebben. Ook

van uw belagers vernam u later dat uw schoonvader u aan hen “verkocht” zou hebben (gehoor CGVS

8/11/2012 p.13). Van een asielzoeker die zijn land ontvlucht om zich vervolgens te beroepen op

internationale bescherming mag verwacht worden dat hij ten aanzien van de autoriteiten van elk land

waar hij om internationale bescherming verzoekt dezelfde verklaringen aflegt. In casu was dit niet het

geval. Door hoger vernoemde vaststellingen wordt de oprechtheid van uw verklaringen op ernstige wijze

aangetast.

Verder werden ook enkele tegenstrijdigheden vastgesteld in de onderlinge verklaringen die u en

uw echtgenoot aflegden bij de Belgische asielinstanties. Zo werden er eerst en vooral

anomalieën vastgesteld in de verklaringen die jullie aflegden over jullie laatste verblijf in Oekraïne, met

name van februari tot augustus 2011. Uw echtgenoot stelde immers dat jullie toen op verschillende

plaatsen verbleven in Kiev, enige tijd zelfs op hotel. Hij ontkende dat jullie in Kiev gedurende een half

jaar iets zouden gehuurd hebben (CGVS M.T. p.2). Hij beweerde verder dat er toen ook geen

concrete aanleiding was om te vertrekken. Volgens hem zou u toen wel “iemand verdacht” gezien

hebben toen u naar de winkel ging, maar zou dit zeker geen aanleiding geweest zijn om te vertrekken

(CGVS M.T. p.12). Uw verklaringen over deze periode verschilden echter sterk van de verklaringen van

uw echtgenoot. Zo zei u dat u, na uw terugkeer vanuit Europa in februari 2011, gedurende een half jaar

een woning huurde in Kiev en dat u daar gedurende deze ganse periode wel degelijk verbleef (gehoor

CGVS dd 8/11/2012 p.3-5). U legde ten bewijze hiervan een huurcontract neer, waarvan u echter zelf

zei dat u vanuit Nederland, dus na uw vertrek uit Oekraïne, pas had gevraagd aan een kennis om dit

document op te stellen (gehoor CGVS 8/11/2012 p.4). Het gaat hier bijgevolg om een gesolliciteerd

document, waarvan de bewijswaarde dan ook eerder gering is. Aangaande de periode van februari tot

augustus 2011 verklaarde u verder dat u op straat werd geslagen en dat er toen werd geprobeerd u in

een wagen te duwen. U raakte hierbij gewond aan uw hoofd, dat volgens u bloedde. Omstaanders

verwittigden de politie en ambulance, maar u weigerde elke hulp en vluchtte naar jullie appartement,

waar uw man op dat moment was (gehoor CGVS dd 8/11/2012 p.16). Het is dan ook weinig aannemelijk

dat uw echtgenoot hiervan niets gemerkt zou hebben. U verklaarde bovendien dat u binnen het etmaal

na dit incident uw koffers pakte en vertrok uit Oekraïne (gehoor CGVS dd 8/11/2012 p.16). Toen er

tijdens uw laatste gehoor op het CGVS werd gevraagd of uw echtgenoot op de hoogte was van wat u

was overkomen in deze periode, antwoordde u bevestigend (CGVS dd 17/01/2013 p.5). Er kan dan

ook geconcludeerd worden dat jullie tegenstrijdige verklaringen en de onwetendheid van uw echtgenoot

wat dit laatste incident betreft een bijkomende hypotheek leggen op uw geloofwaardigheid. Het feit dat

jullie ook aangaande jullie verblijfplaats in Oekraïne tijdens deze periode uiteenlopende verklaringen

aflegden, maakt bovendien dat er geen geloof meer gehecht kan worden aan de rest van jullie

verklaringen.

Voorts blijkt dat u in uw verklaringen in de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken voor het

CGVS aanhaalde dat u in 2004 na de scheiding van uw ex-man ontvoerd werd door onbekenden

(DVZ vragenlijst vraag 3.De vrees of het risico bij terugkeer punt 5.). Tijdens uw eerste gehoor voor het

CGVS stelde u echter dat u ontvoerd werd “in 2000 of 2001” (CGVS dd 8/11/2012 p.12), wat u tijdens

uw tweede gehoor bij het Commissariaat-generaal bevestigde (CGVS dd 17/01/2013 p.7).

Deze verklaringen vallen uiteraard niet met elkaar te rijmen. Hierop gewezen argumenteerde u dat men

het waarschijnlijk verkeerd begrepen had en u in 2003-2004 problemen kende naar aanleiding van

de verkiezingen. U voegde er nog aan toe dat u niet in staat was coherent te praten (CGVS dd

17/01/2013 p.7), Deze argumentatie is echter niet afdoende. Toen u bij aanvang van uw eerste interview

bij het Commissariaat-generaal gevraagd werd naar het verloop van uw interview bij de

Dienst Vreemdelingenzaken, maakte u immers geen melding van fouten in de data die werden

neergschreven. Uit diezelfde verklaring blijkt eveneens dat het verslag van uw interview bij de

Dienst Vreemdelingenzaken u na afloop werd voorgelezen (CGVS dd 8/11/2012 p. 2). Bijgevolg

beschikte u ook toen over de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen, wat u met betrekking tot

voorvermelde datum naliet te doen. Wat uw mentale toestand betreft, moet erop gewezen worden dat u

geen enkel medisch-psychologisch attest voorlegde waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van een

aantasting van uw geheugen en uw cognitieve vermogens, waardoor u zich in de onmogelijkheid zou

bevinden om concrete feiten en gebeurtenissen op een correcte wijze mee te delen. Bijgevolg blijft
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deze tegenstrijdigheid overeind. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder

aangetast.

Naast bovenstaande vaststellingen en tegenstrijdigheden in uw verklaringen, die uw

algehele geloofwaardigheid volledig onderuit halen, dient nog gewezen te worden op uw gebrek

aan medewerking aan de asielprocedure. Na uw laatste gehoor voor het CGVS werd u immers nog de

kans gegeven om problemen die u nog niet zou aangehaald hebben tijdens het gehoor en/of zaken

waarmee u het eventueel moeilijk had om ze te vertellen, neer te schrijven en binnen de drie werkdagen

na het gehoor voor het CGVS op 17/01/2013 aan het CGVS over te maken. Tot dusver, met name meer

dan 2 maanden na uw laatste gehoor, liet u echter na om deze kans om aanvullende informatie over te

maken aan het CGVS te benutten, waardoor u het CGVS niet in de gelegenheid stelt om tot een

volledige en objectieve appreciatie te komen van uw asielmotieven.

Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat u en uw echtgenoot geen enkel bewijs

neerleggen aangaande jullie identiteit. Een bewijs van identiteit is nochtans een essentieel gegeven in

iedere procedure en dus ook in een asielprocedure. Van een asielzoeker kan redelijkerwijs verwacht

worden dat hij/zij al het mogelijke probeert te doen om zijn/haar identiteit aan te tonen. Hoewel uit

het administratieve dossier blijkt dat jullie asielaanvraag van 5/07/2012 dateert en dat jullie dus al

meerdere maanden in België verblijven, hebben jullie tot nog toe nog geen enkel identiteitsdocument

aan de Belgische asielinstanties overgemaakt. Bovendien werd een tegenstrijdigheid vastgesteld in

de verklaringen die uw echtgenoot aflegde bij de Nederlandse en de Belgische asielinstanties over

zijn identiteitsdocumenten. Zo stelde uw echtgenoot tijdens het eerste gehoor bij de

Nederlandse asielinstanties, waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd, dat

hij zijn binnenlands paspoort moest afgeven bij zijn tweede reis, want dat dit de voorwaarde was van

de reisagent (Eerste gehoor Nederland 11/10/2011 p.3). Tijdens het gehoor voor het CGVS beweerde

uw echtgenoot echter dat zijn binnenlands paspoort thuis lag, maar dat het appartement werd verkocht.

Zijn moeder zou wel weten waar het document lag (CGVS M.T. p.9). Door deze tegenstrijdigheid rijst

het vermoeden dat jullie jullie binnenlandse paspoorten achterhouden om zo de hierin vervatte

informatie betreffende jullie identiteit of jullie verblijfplaats verborgen te houden voor de Belgische

asielinstanties.

Op basis van het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er dan ook geen geloof meer

gehecht worden aan uw verklaringen en dient bijgevolg geconcludeerd te worden dat u er niet in

geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

De door u neergelegde documenten ten bewijze van uw asielaanvraag kunnen bovenstaande

conclusie niet wijzigen. De documenten dd 13/09/2012 die werden opgesteld voor de Dienst

Vreemdelingenzaken over de medische situatie van u en uw echtgenoot en het Nederlandse

patiëntdossier van u en uw echtgenoot dd 11/06/2012 bevatten gegevens over jullie medische

problemen. Deze medische documenten vormen echter geen formeel bewijs van een causale relatie

tussen jullie medische en psychische problemen en de door jullie aangehaalde vervolgingsfeiten.

Bijgevolg kunnen deze attesten, in het licht van de overige elementen (oa uw houding die uw vrees

ondermijnt, onwetendheid van uw echtgenoot…) voorgaande appreciatie niet wijzigen en kunnen zij uw

geloofwaardigheid niet herstellen. Bovendien wordt in deze dossiers nergens melding gemaakt van een

aantasting van uw geheugen en uw cognitieve vermogens of die van uw man, waardoor jullie zich in de

onmogelijkheid zou bevinden om concrete feiten en gebeurtenissen op een correcte wijze mee te delen.

Ook het Nederlandse medische document van psychiater A.B. dd 19/01/2012 kan deze conclusie niet

wijzigen. In dit document werden immers enkel de door uzelf aangebrachte klachten (oa geheugen- en

concentratieproblemen) opgetekend zonder dat hierin door de betrokken arts ook effectief een diagnose

werd gesteld. In het medisch attest van Dr. Z.V. dd 16/01/2013 wordt enkel melding gemaakt van

een “symptomatologie d’allure anxio-dépressive” die vermoedelijk teweeg werd gebracht door “un

contexte de vie difficile” zoals door u zelf werd omschreven, zonder enige verdere medische vaststelling

en zonder enige verwijzing naar specifieke problemen die u zou gekend hebben in Oekraïne.

Het Oekraïense medisch attest dd 15/07/2010 en het huurcontract dd 15/02/2011 werden hierboven

reeds besproken.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat ook in hoofde van uw echtgenoot, M.T. (OV

6.861.783), die zich op dezelfde asielmotieven baseert als u voor zijn asielaanvraag, besloten werd tot

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

beschermingsstatus"
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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. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoeker zijn aanvraag om erkenning als vluchteling of

om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van zijn echtgenote, S.T..

Hij roept geen eigen motieven in.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 109 271 van 6 september 2013 de

aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van S.T. verworpen.

In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 30 april 2013 een schending aan van artikel 48 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 (zie het verzoekschrift, p. 4) “artikel 1

Vreemdelingenverdrag” (sic).

Zij herhaalt kort haar asielrelaas en stelt dat het voor haar onmogelijk is om bewijzen te verzamelen,

gezien zij probeerde klacht neer te leggen maar steeds werd weggestuurd en gezien vrienden en

kennissen niet willen getuigen uit vrees voor eigen lijfsbehoud.

Volgens verzoekster schendt de bestreden beslissing artikel 3 en artikel 5 UVRM, artikel 6 en 7 BUPO-

verdrag en de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet

van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Verzoekster voert tevens een schending aan van de artikelen 48/2 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

Zij legt uit dat zij geen beroep kan doen op de bescherming van haar land van herkomst en dat

ondergedoken leven in Oekraïne geen optie is.

Vervolgens wijst zij erop dat zij (zie p. 6) “de nodige medische zorgen (moet) krijgen om haar

psychiatrische problemen en haar darmaandoening te behandelen”. Zij voert aan dat zij “geen

aanspraak kan maken op de nodige medische zorgen” in haar land van herkomst, gezien hiervoor

smeergeld moet betaald worden en zij zich niet officieel kan laten registreren om een arts te kunnen

bezoeken.

Zij benadrukt dat de bestreden beslissing artikel 3 en artikel 5 UVRM, artikel 6 en 7 BUPO-verdrag en

de artikelen 2 en 3 EVRM schendt.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te vernietigen en van haar de vluchtelingenstatus te

erkennen, minstens haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.1.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster een “Medisch Certificaat”.

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

bestreden beslissing is gesteund noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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.

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 hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekster en haar echtgenoot geen documenten neerleggen die hun

identiteit kunnen staven.

De Raad wijst erop dat het bewijs van identiteit een essentieel element is in iedere procedure en dat

verzoekster in dit verband alle stukken waarover zij beschikt of kan beschikken, moet voorleggen.

De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen

dient aan te brengen ter staving van zijn relaas.

Verklaringen kunnen op zich 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), maar indien redelijkerwijze van de kandidaat-vluchteling

kan worden verwacht dat er bewijzen kunnen worden voorgelegd, kan op basis van zijn

medewerkingsplicht worden verwacht dat deze alle nodige inspanningen levert om deze bewijzen voor

te leggen.

Indien hij geen bewijzen bijbrengt, dient de kandidaat-vluchteling een redelijke verklaring te verschaffen

voor het ontbreken ervan; hij moet minstens aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om deze te

bemachtigen.

Verzoekster onderneemt in haar verzoekschrift echter geen ernstige poging om het ontbreken van de

bewijzen te verklaren.

Haar beweringen dat het voor haar onmogelijk was om bewijzen bij te brengen, gezien zij probeerde

klacht neer te leggen maar steeds werd weggestuurd en gezien vrienden en kennissen niet willen

getuigen uit vrees voor eigen lijf en leden, tonen geenszins aan dat zij ernstige inspanningen heeft

geleverd om de bewijzen te trachten bekomen.

Bovendien verklaarde verzoeksters echtgenoot tijdens het eerste gehoor bij de Nederlandse

asielinstanties dat hij zijn binnenlands paspoort moest afgeven bij zijn tweede reis (zie eerste gehoor

Nederland op 1 oktober 2011, p. 3), terwijl hij tijdens het verhoor voor het Commissariaat-generaal

beweerde dat zijn binnenlands paspoort thuis -in zijn land van herkomst- lag en dat het appartement

werd verkocht, maar dat zijn moeder wel zou weten waar het document lag (zie zijn verhoorverslag van

17 januari 2013, p. 9).

Het ontbreken van enig begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit houdt dan ook reeds een

negatieve indicatie in met betrekking tot het asielrelaas van verzoekster en haar echtgenoot (RvS 25
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september 2006, nr. 162.658), temeer gelet op de tegenstrijdige verklaringen van haar echtgenoot

hieromtrent.

De Raad merkt tevens op dat het asielrelaas van verzoekster afgelegd bij de Oostenrijkse

asielinstanties, niet overeenstemt met haar huidig asielrelaas.

Uit het asieldossier van Oostenrijk blijkt immers dat verzoekster tijdens het verhoor aldaar enkel

problemen aanhaalde die zij gekend zou hebben met haar ex-man en dat zij bij terugkeer naar haar land

van herkomst enkel vreesde opnieuw problemen met deze te zullen ondervinden. Zij beweerde tevens

dat het haar man was die haar winkel in brand stak en dat hij haar meerdere malen geslagen en

bedreigd had met de dood (zie Oostenrijks asieldossier S.T., p. 6, 10-12; zie Oostenrijks asieldossier

M.T., p. 10-11).

Verzoekster maakte er geen melding van gedwongen prostitutie, terwijl zij dit bij de Belgische

asielinstanties als belangrijkste element aanbracht.

In België maakte zij dan weer geen enkele melding van specifieke incidenten waarbij zij geslagen of

bedreigd werd door haar ex-man zelf. Zij gaf te kennen dat zij problemen had met mensen van criminele

organisaties uit het prostitutiemilieu aan wie haar schoonvader haar had verkocht (zie het

verhoorverslag van 8 november 2012, p. 8, 12-13; zie “vragenlijst”, vraag 3.5). Ook van haar belagers

vernam verzoekster later dat haar schoonvader haar aan hen “verkocht” zou hebben (zie het

gehoorverslag van 8 november 2012, p. 13).

De Raad wijst erop dat het niet verboden is dat, in het kader van een tweede asielaanvraag, uitspraak

wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van de eerste asielaanvraag bekend waren, noch

is het verboden om de verklaringen afgelegd in het kader van beide procedures te vergelijken, waaruit

het bedrieglijk karakter van de verklaringen kan worden afgeleid (RvS, nr. 129.650 van 24 maart 2004).

De tegenstrijdigheden tussen de verklaringen afgelegd bij de Oostenrijkse asielinstanties en bij de

Belgische asielinstanties omtrent dé kernelementen van haar asielrelaas, ondermijnen verzoeksters

geloofwaardigheid.

Bovendien stelt de Raad vast dat uit de verklaringen van verzoekster blijkt dat zij verschillende keren

terugkeerde naar Oekraïne, terwijl zij verklaarde in dit land ernstige problemen gekend te hebben en er

zelfs vreesde voor haar leven en dat van haar familieleden.

Zo zou verzoekster in 2008 na een kort verblijf van ongeveer twee maanden in Rusland, teruggekeerd

zijn naar Oekraïne. Ook nadat zij van ongeveer september 2009 tot de zomer van 2010 in Europa had

verbleven, keerde zij terug naar Oekraïne. Na een verblijf van drie maanden, vluchtte zij wederom naar

Europa, maar in februari 2011 keerde zij voor de derde keer terug naar Oekraïne, waar zij tot augustus

2011 verbleef, om daarna opnieuw naar Europa te reizen (zie het verhoorverslag van 8 november 2012,

p. 3-6).

Ook het feit dat verzoekster haar huwelijk liet registreren en dat zij zich in dit verband in 2007 officieel

moest aanmelden bij een overheidsinstantie (zie het verhoorverslag van 8 november 2012) kan niet in

overeenstemming worden gebracht met haar beweringen dat zij toen nog maar net ontsnapt was uit de

handen van een criminele organisatie die volgens haar banden zou hebben met de Oekraïense

autoriteiten (zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 12-13) en dat zij toen op dat ogenblik naar

eigen zeggen “ondergedoken” leefde op verschillende plaatsen in Oekraïne (zie het verhoorverslag van

8 november 2012, p. 4,11,14-15).

Ook deze vaststellingen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door verzoekster voorgehouden

vrees voor vervolging.

Bijkomend merkt de Raad nog tegenstrijdigheden op in de verklaringen van verzoekster en haar

echtgenoot, alsook in verschillende verklaringen van verzoekster zelf.

Over hun laatste verblijf in Oekraïne, met name van februari tot augustus 2011, verklaarde verzoeksters

echtgenoot dat ze toen op verschillende plaatsen in Kiev verbleven, zelfs enige tijd op hotel, en

ontkende hij dat ze in Kiev gedurende een half jaar een woning zouden gehuurd hebben (zie het

verhoorverslag M.T., p. 2), terwijl verzoekster verklaarde dat ze, na haar terugkeer vanuit Europa in

februari 2011, gedurende een half jaar een woning huurden in Kiev en dat ze daar gedurende deze

ganse periode wel degelijk verbleven (zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 3, 5); verzoekster

legde ten bewijze hiervan zelfs een huurcontract neer (zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p.

4).

Verder verklaarde verzoeksters echtgenoot dat er in augustus 2011 geen concrete aanleiding was om te

vertrekken; volgens hem zou verzoekster toen wel “een verdacht iemand” gezien hebben toen zij naar

de winkel ging, maar zou dit zeker geen aanleiding geweest zijn om te vertrekken (zie het

verhoorverslag M.T., p. 12).
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Aangaande de periode van februari tot augustus 2011 verklaarde verzoekster daarentegen dat zij op

straat werd geslagen en dat er toen werd geprobeerd haar in een wagen te duwen waarbij zij gewond

raakte aan haar hoofd, waarna zij naar hun appartement was gevlucht waar haar man op dat moment

was (zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 16). Verzoekster stelde bovendien dat zij binnen

het etmaal na dit incident haar koffers pakte en vertrok uit Oekraïne (zie het verhoorverslag van 8

november 2012, p. 16) en verklaarde uitdrukkelijk dat haar echtgenoot op de hoogte was van wat haar

was overkomen in deze periode (zie het verhoorverslag van 17 januari 2013, p. 5).

Voorts blijkt dat verzoekster op de Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen dat zij in 2004 na de

scheiding van haar ex-man ontvoerd werd door onbekenden (zie “vragenlijst”, vraag 3), terwijl zij op het

Commissariaat-generaal meermaals verklaarde dat zij ontvoerd werd “in 2000 of 2001” (zie het

verhoorverslag van 8 november 2012, p. 12; zie het verhoorverslag van 17 januari 2013, p. 7).

In haar verzoekschrift beperkt verzoekster zich voor het overige tot het herhalen van eerder tijdens het

verhoor op het Commissariaat-generaal afgelegde verklaringen, wat echter niet van aard is om

bovenstaande de vaststellingen te ontkrachten.

In haar verzoekschrift voert verzoekster nog aan dat zij “de nodige medische zorgen (moet) krijgen om

haar psychiatrische problemen en haar darmaandoening te behandelen”; zij stelt dat ze “geen

aanspraak kan maken op de nodige medische zorgen” in haar land van herkomst, gezien hiervoor

smeergeld voor betaald en zij zich niet officieel kan laten registreren om een arts te kunnen bezoeken.

Waar verzoekster gezondheidsproblemen inroept ter ondersteuning van haar asielaanvraag, wijst de

Raad erop dat dit niet ressorteert onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Verzoekster dient voor de beoordeling van de door haar ingeroepen medische

problemen de geëigende procedure te volgen, met name deze van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet.

De Raad merkt nog op dat, gezien geen geloof wordt gehecht aan verzoeksters problemen in haar land

van herkomst, verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij geen aanspraak kan maken op medische zorg

omdat zij zich niet officieel kan laten registreren om een arts te kunnen bezoeken, gezien dit het risico

inhoudt dat haar belagers haar zullen opsporen.

Het “Medisch Certificaat” van 21 januari 2013 dat verzoekster bij haar verzoekschrift van 30 april 2013 is

overigens bestemd voor Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst Vreemdelingenzaken, werd

opgesteld op aangeven van verzoekster, is mogelijks gebaseerd op een éénmalig consult en is evenmin

medisch onderbouwd.

De Raad stelt dan ook vast dat uit dit medisch attest niet kan worden afgeleid dat verzoekster niet in

staat zou zijn om gehoord te worden in het kader van haar asielprocedure, noch dat de voorgehouden

“psychiatrische problemen” van die aard is om een negatieve invloed te hebben gehad op de

behandeling van haar asielaanvraag.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoekster 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

Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid, geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel

(RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemmen de artikelen 2 en 3 EVRM en artikel 7 BUPO-verdrag (verbod

op folteringen en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing) inhoudelijk overeen

met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster

een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

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. Verzoekster

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

voormelde wetsbepalingen.
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Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar 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 verzoekster 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 voormelde wet aantoont.

De Raad wijst erop dat 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) geen directe werking heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de

aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

De Raad merkt tevens op dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december

1948 een beginselverklaring is die geen rechtstreekse werking heeft, zodat het geen rechtsregels bevat

waarvan de schending kan worden aangevoerd (RvS 19 december 2003, nr. 126.666, Chizhov).

Gezien de Raad geen geloof hecht aan verzoeksters asielrelaas, maakt zij een schending van artikel 6

BUPO-verdrag (recht op leven), niet aannemelijk.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.”

2.3. In zijn verzoekschrift van 30 april 2013 voert verzoeker nog aan dat hij momenteel in behandeling is

voor zijn drugsverslaving en hepatitis C, (zie p. 6) “waarvoor zij niet terechtkunnen in Oekraïne”.

Hij stelt dat de medische zorgen daar “ontzettend veel geld” kosten en dat de behandeling van hepatitis

C (zie p. 6) “bijna niet toegankelijk” is. Hij laat gelden dat hij niet de financiële middelen heeft om aldaar

een aangepaste medische behandeling te betalen en dat hij officieel dient te laten registreren om

toegang te krijgen tot deze zorgen, (zie p. 6) “hetgeen voor hen opnieuw onmogelijk is en dit uit vrees

voor hun leven”.

Waar verzoeker zijn gezondheidsproblemen inroept ter ondersteuning van zijn asielaanvraag en een

“artikel hepatitis C in Oekraïne” en een “Position paper hepatitis C in Oekraïne” toevoegt aan zijn

verzoekschrift, wijst de Raad erop dat het ontbreken van voldoende financiële middelen om een

geneeskundige behandeling te betalen, geen grond vormt tot toepassing van de artikelen 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet.

Verzoeker dient voor de beoordeling van de door hem ingeroepen medische problemen de geëigende

procedure te volgen, met name deze van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De Raad merkt nog op dat gezien geen geloof wordt gehecht aan de asielproblemen van verzoeker in

zijn land van herkomst, hij niet aannemelijk maakt dat hij uit vrees voor zijn leven zich niet officieel kan

laten registreren -en dus geen toegang kan krijgen tot een geneeskundige behandeling-.

2.4. Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

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

en de verwijdering van vreemdelingen en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september 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


