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nr. 133 337 van 18 november 2014

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 Russische nationaliteit te zijn, op 2 januari 2014 heeft

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

29 november 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 24 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de

verzoekende partij, 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 verklaart een Russisch staatsburger te zijn, van Tsjetsjeense origine, en geboren in

Vedeno, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie.

In augustus 2004 vertrok u als minderjarige samen met uw moeder, A.M. (O.V. 6.263.196), en uw drie

broers, K.K. (O.V. X), A.K. (O.V. X), en S.E. (O.V. X), naar Polen waar jullie de vluchtelingenstatus werd

toegekend.

Enige tijd later keerden jullie terug naar Tsjetsjenië.

Uw broer, S.E., kwam in juli 2007 naar België waar hij asiel aanvroeg.

In mei 2008 bent u samen met uw moeder en uw twee andere broers in België aangekomen.

Uw moeder diende er een eerste asielaanvraag in die geweigerd werd.
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In juli 2011 dienden uw moeder en uw broer S.E. een tweede asielaanvraag in. Uw broer A.K. vroeg

toen voor de eerste keer asiel aan. Hun asielaanvragen werden afgesloten met een

weigeringsbeslissing.

Uw moeder keerde begin 2012 terug naar Tsjetsjenië.

U en uw broers bleven in België.

Uw broer A.K. diende in juni 2012 een tweede asielaanvraag in. Uw broer K.K. vroeg toen voor de

eerste keer asiel aan. Hun asielaanvragen werden geweigerd.

Uw broer A.K. diende in oktober 2012 een derde asielaanvraag in die door de

Dienst Vreemdelingenzaken werd afgesloten met een beslissing tot afstand van asiel.

Aangezien u ondertussen ook meerderjarig was, diende u op 20 juli 2012 een eerste asielaanvraag in.

Uw broer K.K. vroeg in augustus 2013 voor de tweede keer asiel aan en ontving opnieuw een

weigeringsbeslissing.

Op 30 augustus 2012 nam het Commissariaat-generaal in uw hoofde eveneens een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U hebt

hiertegen geen beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

U verliet België niet en diende op 6 augustus 2013 een tweede asielaanvraag in.

In het kader van uw huidige asielaanvraag verklaart u bij terugkeer naar uw land nog altijd vervolging te

vrezen vanwege de autoriteiten omwille van de problemen van uw vader.

Daarnaast stelt u in België in september 2012 een korte relatie aangegaan te zijn met een zekere Ab.,

eveneens van Tsjetsjeense origine. U werd zwanger van hem.

Nadat u in mei 2013 vernomen had dat hij al gehuwd was met een andere vrouw met wie hij ook

kinderen had, verbrak u de relatie.

Ab. dreigde er echter mee om uw kind na de geboorte van u af te nemen.

Toen uw broers te weten kwamen dat u ongehuwd zwanger was, dreigden ze ermee om u

te vermoorden. Volgens jullie tradities is het immers een schande voor een meisje om ongehuwd

zwanger te zijn.

U dook vervolgens onder bij een vriendin van uw moeder in Waremme.

U vreest bij terugkeer naar Tsjetsjenië eveneens problemen te zullen krijgen met uw familieleden daar

omwille van uw zwangerschap.

U bent ook bang dat de familieleden van Ab. in Tsjetsjenië uw kind zullen afnemen.

Op 30 augustus 2013 werd uw dochter Y. geboren.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten voor: de

geboorteakte van uw dochter en uw verblijfskaart van erkend vluchteling in Polen.

B. Motivering

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat uw eerste asielaanvraag door het Commissariaat-

generaal werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. U baseerde zich voor deze vorige asielaanvraag namelijk op

dezelfde asielmotieven als diegene die aangehaald werden door uw broers, A.K. (O.V. 6.841.911) en

K.K. (O.V. 7.529.614), bij hun asielaanvragen.

In hoofde van uw broer A.K. (O.V. 6.841.911) werd in het kader van zijn tweede asielaanvraag besloten

tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus,

omdat hem door Polen de vluchtelingenstatus werd toegekend en hij geen gegronde vrees ten opzichte

van Polen aannemelijk kon maken.

Aangezien aan u ook de vluchtelingenstatus in Polen werd toegekend en u dezelfde asielmotieven als

uw broer inriep, werd in uw hoofde een volgbeslissing genomen.

U hebt tegen deze beslissing geen beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

en voert ook nu geen gegevens of elementen aan die een ander licht werpen op de uitkomst van uw

eerste asielaanvraag, zodat deze onverkort gehandhaafd blijft.

Voor uw huidige asielaanvraag beroept u zich enerzijds op dezelfde problemen die u aangehaald hebt

in het kader van uw eerste asielaanvraag. U verklaart namelijk vervolging te vrezen vanwege

de autoriteiten in uw land omwille van de problemen van uw vader (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 30/10/2013, p. 7).

Anderzijds vreest u bij terugkeer naar uw land ook problemen te zullen krijgen met uw eigen familie,

omdat u in België na een korte relatie met een zekere Ab. zwanger bent geworden, wat volgens de

Tsjetsjeense tradities een schande is ( gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 30/10/2013, p. 7, 8,

11). U vreest ook dat de familieleden van Ab. in Tsjetsjenië uw kind zullen afnemen (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 30/10/2013, p. 3, 8).
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Er moet echter worden benadrukt dat u op 13 april 2005 door Polen als vluchteling werd erkend

(zie informatie afkomstig van Poolse asielinstanties waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd).

Als dusdanig biedt Polen de nodige waarborgen waaronder het verbod op refoulement naar het land

waar u aan vervolging of ernstige schade zou worden blootgesteld, in casu de Russische Federatie. Nu

kan worden aangenomen dat u in Polen effectieve bescherming geniet ten aanzien van uw land van

herkomst, kan u geen belang doen gelden om de redenen die u ertoe hebben aangezet om de

Russische Federatie te verlaten opnieuw te laten onderzoeken.

In het licht van voorgaande bent u er in het kader van huidige asielaanvraag in België toe gehouden

om aan te tonen dat de bescherming die door Polen wordt verleend, heeft opgehouden te bestaan; of

om overtuigende elementen aan te reiken waaruit blijkt dat deze bescherming ontoereikend zou zijn; of

om aannemelijk te maken dat u ten aanzien van Polen een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de regelgeving betreffende subsidiaire bescherming.

Zoals blijkt uit wat volgt, toont u zulks op grond van het geheel van de elementen in het

administratief dossier niet aan.

Er dient immers te worden opgemerkt dat u niet hebt aangetoond dat de bescherming die door Polen

werd verleend, heeft opgehouden.

Zowel uit uw verklaringen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal d.d. 30/10/013, p. 3), als uit het

door u voorgelegde Poolse verblijfsdocument blijkt namelijk dat u op het moment van uw gehoor voor

het Commissariaat-generaal nog altijd de vluchtelingenstatus in Polen hebt.

U beweerde weliswaar dat zowel uw ex-partner Ab. als uw broers u in Polen gemakkelijk zullen vinden

en uw kind zullen afnemen, aangezien ze daar veel Tsjetsjenen kennen (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 30/10/2013, p. 3, 6, 7, 10).

Betreffende deze door u aangehaalde vrees kan echter worden opgemerkt dat u zich bij

mogelijke problemen dient te wenden tot de Poolse autoriteiten voor bescherming.

U verklaarde weliswaar dat u niet naar Polen wil terugkeren, omdat u hier bent opgegroeid en de taal

kent, en u in Polen niemand kent (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 30/10/2013, p. 3, 7),

wat evenwel geen aanvaardbare uitleg biedt waarom u bij eventuele problemen met uw ex-partner of uw

broers geen beroep kan doen op de bescherming van de Poolse autoriteiten.

Er mag immers verwacht worden dat u redelijke pogingen onderneemt om beroep te doen op de

bescherming of hulp van de autoriteiten van het land dat u de status van vluchteling heeft toegekend en

waarvan u bijgevolg de bescherming geniet. U hebt namelijk niet aangetoond dat de bescherming die

door Polen werd verleend heeft opgehouden.

U gaf trouwens zelf toe dat u in Polen wel degelijk verwachtte in geval van problemen te kunnen

rekenen op de hulp van de politie (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 30/01/2013, p. 7).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd

aan het administratief dossier blijkt ook dat asielzoekers en erkende vluchtelingen in Polen op de nodige

bescherming kunnen rekenen van de Poolse autoriteiten.

Onverminderd voorgaande, kan tot slot gewezen worden op de mogelijkheid om een vraag

tot bevestiging van uw hoedanigheid van vluchteling in te dienen. Artikel 93 van het Koninklijk Besluit

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen voorziet dat de bevestiging van de hoedanigheid van vluchteling “kan

worden gevraagd op voorwaarde dat hij (de vreemdeling) regelmatig en zonder onderbreking

gedurende achttien maanden in België verbleven heeft en de duur van zijn verblijf niet om een

welbepaalde reden beperkt werd.”

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde 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, kan worden weerhouden.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen

aan bovenstaande argumentatie.

De geboorteakte van uw dochter alsook de Poolse verblijfskaart waarnaar hoger reeds werd verwezen,

bevatten verder slechts persoonsgegevens die hier niet in twijfel getrokken worden, maar geen

informatie die bovenstaande vaststellingen in positieve zijn kan wijzigen.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 2 januari 2014 een schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), een schending van de

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de “beginselen van behoorlijk bestuur”

en van het “verbod van willekeur”.

Zij verwijst naar de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en naar

rechtspraak van de Raad van State.

Verzoekster poneert dat “De feiten zoals ze voorliggen zijn bepalend om iemand tot vluchteling te

erkennen.”

Verzoekster voert een schending aan van de artikelen 3 en 5 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). Zij voert tevens de

schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de rechten van verdediging.

Zij geeft een theoretische omschrijving van de motiveringsplicht en merkt op dat de bestreden beslissing

niet adequaat is gemotiveerd.

Verzoekster hekelt het feit dat er “geen enkele feitenvinding is gebeurd in de zin dat CGVS er zich toe

beperkt heeft tot het verwijzen naar stereotiepe argumentatie als zou verzoekster al erkend zijn in Polen

en zodoende Polen verplicht zou zijn haar bescherming te bieden en er geen bewijs voorligt dat geen

dergelijke bescherming kan bekomen worden”.

Zij wijst erop dat zij na haar erkenning als vluchteling in Polen nog voor meer dan één jaar teruggekeerd

is naar Tsjetsjenië, waardoor “hij of zij normaal zijn status als politiek vluchteling verliest”; volgens haar

is het dan ook “niet zeker dat Polen de nodige bescherming kan bieden, doch tevens het niet zeker is

dat Polen hoegenaamd nog gehouden is tot enige bescherming van verzoekster”.

Verzoekster stelt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur gezien er door de commissaris-generaal

geen controle is gevoerd “inzake de actuele gehoudenheid van Polen tot bescherming” en gezien er ook

geen onderzoek is gebeurd inzake het land van herkomst, Tsjetsjenië.

Volgens verzoekster worden de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden gezien de commissaris-

generaal haar asielaanvraag weigert omdat zij jaren geleden als vluchteling werd erkend in Polen

“zonder zich uit te spreken over de actualiteit van deze erkenning en de actuele gevolgen die

verzoekster kan laten gelden op basis van deze erkenning, die door de afwezigheid van verzoekster

gedurende lange tijd op het Schengengebied enerzijds en de terugkeer naar het land van herkomst

anderzijds achterhaald is”.

Verzoekster voert een schending aan van de artikelen 3 en 5 van het EVRM. Zij voert nogmaals de

schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de rechten van verdediging.

Zij geeft een theoretische omschrijving van de motiveringsplicht en merkt op dat de bestreden beslissing

niet adequaat is gemotiveerd.

Zij wijst er op dat vervolging zowel door de overheid als door derden waartegen de overheid geen

bescherming kan of wil bieden, kan leiden tot erkenning.

Verzoekster gaat vervolgens in op de situatie in Tsjetsjenië en benadrukt de

mensenrechtenschendingen, de illegale arrestaties, de aanhoudingen, folteringen, gefabriceerde

beschuldigingen, gevechtshandelingen, ontvoeringen, evenals de ernstige en precaire situatie aldaar.

Verder meent verzoekster dat verschillende elementen zoals weergeven in artikel 1 van het

Vluchtelingenverdrag, bevestigd of geïnterpreteerd zijn in de rechtsspraak van de voormalige Vaste

Beroepscommissie voor vluchtelingen betreffende asielzoekers uit Tsjetsjenië. Verzoekster verwijst naar

een beslissing van de Vaste Beroepscommissie die stelt dat de bevolking het slachtoffer was van

groepsvervolging, zijnde “une persécution résultant d’une politique délibérée et systematique,

suspectible de frapper de manière indistincte tout membre d’un groupe déterminé du seul fait de son

appartenance à celui-ci”.

Tevens voert verzoekster aan dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle elementen die zij

aanvoert, bewijst.

De commissaris-generaal dient volgens haar elke asielaanvraag grondig te onderzoeken en kan niet

overgaan tot de afwijzing ervan zonder absoluut zeker te zijn dat er zich in haar thuisland daartegen

geen beletsel is.

Verzoekster voert ten slotte een schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, van de

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het “fair-play”- beginsel.
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Zij werpt op dat in de bestreden beslissing nergens wordt gemotiveerd waarom haar de subsidiaire

beschermingsstatus niet kan worden toegekend. Volgens verzoekster werd geen enkel onderzoek

verricht naar de actuele situatie voor vluchtelingen uit Tsjetsjenië, “die er geenszins op verbeterd is”.

Zij verwijst “naar recente Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en in een toegankelijke

taal voor juristen”.

Naar haar mening is het niet noodzakelijk dat de persoon die bescherming vraagt, aantoont dat hij

persoonlijk wordt geviseerd opdat er sprake zou zijn van een ernstige en individuele dreiging van het

leven of de persoon. Zij verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie van 17 februari 2009, dat stelt

dat het voor de toekenning van subsidiaire bescherming niet langer nodig is aan te tonen dat er sprake

is van een persoonlijke dreiging, dat een algemeen risico en willekeurig geweld in het land van herkomst

volstaan.

Verzoekster merkt op dat is aangetoond dat de situatie tot op heden in Tsjetsjenië er één is van

willekeurig geweld met ontvoeringen, verdwijningen en folteringen, waardoor verzoekster “louter al door

haar aanwezigheid een reëel risico op bedreiging loopt”.

De commissaris-generaal dient er zich volgens verzoekster van te vergewissen dat zij geen enkel risico

loopt op een mensonterende behandeling ingeval van terugkeer naar haar land van herkomst.

Verzoekster meent dan ook dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet én van artikel 3 EVRM, juncto artikel 13 EVRM.

Uit de bestreden beslissing blijkt volgens verzoekster geenszins dat onderzoek werd verricht naar artikel

3 EVRM of naar de persoonlijke situatie van verzoekster.

Verzoekster vraagt het hoger beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal “gegrond te

verklaren”.

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).

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 en 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.
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2.2.3. Ten aanzien van de Russische Federatie

Artikel 48/3, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status

van vluchtelingen (hierna: Vluchtelingenverdrag).

Luidens artikel 1, A.2 van dit Verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die,

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt:

“De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12) kent geen

internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”. Een richtlijnconforme

interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van hetgeen is gedefinieerd

in de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen,

van de vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, k)) van de voornoemde richtlijn.

Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet, moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de

nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats.

Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoekende partij de bescherming

van dit land niet kan of om geldige redenen niet wil inroepen.

Wanneer een asielzoeker op grond van het Vluchtelingenverdrag in een andere Staat als vluchteling

werd erkend, heeft deze erkenning een weerslag in België omdat zij voor de Belgische overheid

verplichtingen doet ontstaan die voortvloeien uit artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag dat het

volgende bepaalt: “Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een vluchteling uitzetten

of terugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op

grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke

overtuiging.”

De erkenning als vluchteling in een andere Staat impliceert bovendien dat zijn vrees voor vervolging

werd onderzocht ten aanzien van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en blijft geldig tenzij wordt

aangetoond dat de asielzoeker zijn erkenning op frauduleuze wijze heeft verkregen of dat hij niet langer

de vluchtelingenstatus geniet.

Bijgevolg heeft deze asielzoeker in beginsel geen rechtstreeks belang om de gegrondheid van zijn

asielaanvraag door de Belgische overheid te laten (her-)onderzoeken aangezien de status van

vluchteling reeds werd erkend.

De asielzoeker zou evenwel belang kunnen hebben om in België een verblijfstitel te bekomen, maar kan

deze op grond van zijn hoedanigheid van vluchteling enkel verkrijgen door de bevestiging te vragen van

deze hoedanigheid overeenkomstig artikel 49, §1, 6° van de vreemdelingenwet. In de bestreden

beslissing wordt overigens terecht gewezen op de mogelijkheid een vraag om bevestiging in te dienen

met toepassing van artikel 93 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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Uit verzoeksters verklaringen (zie het verhoorverslag van 30 oktober 2013, p. 3) en uit het administratief

dossier (“13.04.2005 - decision about granting of the refugee status”, zie “Informatie van Poolse

asielinstanties” dd. 29 augustus 2012) blijkt dat verzoekster op 13 april 2005 in Polen als vluchteling

werd erkend. Het blijkt niet dat zij de vluchtelingenstatus aldaar op frauduleuze wijze heeft verkregen

noch dat de aldus geboden bescherming heeft opgehouden te bestaan.

Bijgevolg heeft verzoekster er geen rechtstreeks belang bij dat haar asielaanvraag in België nogmaals

zou worden beoordeeld in functie van het land waarvan zij de nationaliteit bezit.

Verzoeksters beweringen aangaande de situatie in Tsjetsjenië en de mensenrechtenschendingen, de

illegale arrestaties, de aanhoudingen, folteringen, gefabriceerde beschuldigingen, gevechtshandelingen

en ontvoeringen aldaar en haar verwijzing naar “recente Mensenrechtenrapporten van algemene

bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen” -die niet worden bijgevoegd-, zijn bijgevolg niet

dienstig, gezien verzoekster geen rechtstreeks belang heeft om de gegrondheid van haar asielaanvraag

ten aanzien van de Russische Federatie door de Belgische overheid te laten (her-)onderzoeken

aangezien de vluchtelingenstatus reeds werd erkend in Polen.

2.2.4. Ten aanzien van Polen

De Raad wijst erop dat het echter mogelijk is dat de asielzoeker een vrees koestert in het land waar hij

als vluchteling werd erkend.

In dat geval dient de asielaanvraag te worden onderzocht naar analogie met de situatie van een

staatloze waarbij het land waar hij als vluchteling werd erkend, dient te worden aangezien als het land

van zijn vroegere gewone verblijfplaats.

Wat de beoordeling van de asielaanvraag van verzoekster betreft in functie van het land van haar

vroegere gewone verblijfplaats, in casu Polen, stelt de Raad vast dat verzoekster niet aannemelijk

maakt dat de bescherming in Polen heeft opgehouden te bestaan, noch dat deze bescherming

ontoereikend zou zijn, noch dat zij ten aanzien van Polen een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van het Vluchtelingenverdrag koestert of een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de regelgeving betreffende subsidiaire bescherming.

In haar verzoekschrift voert verzoekster aan dat zij na haar erkenning als vluchteling in Polen nog voor

meer dan één jaar is teruggekeerd naar Tsjetsjenië, voordat zij in juli 2007 naar België kwam, waardoor

zij, naar zij stelt “hij of zij normaal zijn status als politiek vluchteling verliest”; volgens haar is het dan ook

“niet zeker dat Polen de nodige bescherming kan bieden, doch tevens het niet zeker is dat Polen

hoegenaamd nog gehouden is tot enige bescherming van verzoekster”.

De Raad wijst erop dat zowel uit verzoeksters verklaringen (zie het verhoorverslag, p. 3), als uit het door

haar voorgelegde Poolse verblijfsdocument, nochtans blijkt dat zij op het moment van haar verhoor op

30 oktober 2013 op het Commissariaat-generaal nog altijd de vluchtelingenstatus in Polen bezat.

Wat haar beweerde problemen in Polen betreft -zij verklaart dat haar ex-partner Ab. en haar broers haar

in Polen gemakkelijk zullen vinden en haar kind zullen afnemen, aangezien ze daar veel Tsjetsjenen

kennen (zie het verhoorverslag, p. 3, 6,7, 10)-, wijst de Raad er op dat van verzoekster mag worden

verwacht dat zij eerst alle mogelijkheden uitput om in verband met deze problemen bescherming te

verkrijgen in Polen, het land alwaar zij de vluchtelingenstatus geniet.

Verzoekster gaf bovendien zelf toe dat zij in Polen wel degelijk verwachtte in geval van problemen te

kunnen rekenen op de hulp van de politie (zie het verhoorverslag, p. 7).

Uit de informatie in het administratief dossier, toegevoegd door de commissaris-generaal, blijkt verder

dat asielzoekers en erkende vluchtelingen in Polen op de nodige bescherming kunnen rekenen van de

Poolse autoriteiten.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt de vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, ten aanzien van Polen, niet erkend.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

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), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt 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).
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Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet ten aanzien van Polen niet toegekend. Verzoekster brengt

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

wetsbepalingen.

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

geval van een terugkeer naar Polen, een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

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

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 5 EVRM, benadrukt dat de Raad over een gebonden

bevoegdheid beschikt, namelijk de erkenning van de status van vluchteling in de zin van het

Vluchtelingenverdrag en de toekenning van de subsidiaire bescherming.

De Raad doet geen uitspraak over burgerlijke rechten, noch over de gegrondheid van een

strafvervolging en overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens,

geeft het EVRM geen recht op asiel.

Het valt dus niet binnen de bevoegdheid van de Raad om zich hierover uit te spreken.

Waar verzoekster een schending van de artikelen 3 en 13 EVRM opwerpt, wijst de Raad er vooreerst op

dat artikel 13 EVRM voorziet dat eenieder wiens rechten en vrijheden in het EVRM vermeld geschonden

zijn, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze

schending is begaan door personen in de uitoefening van een ambtelijke functie.

Los van de vraag of er enige inbreuk werd begaan ten aanzien van de rechten en vrijheden van

verzoekster, dient te worden vastgesteld dat verzoekster gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om

de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en haar middelen aan te voeren, zodat artikel 13

EVRM gerespecteerd werd.

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 achttien november tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. BONTE


