
RvV X - Pagina 1

nr. 134 550 van 3 december 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 14 mei 2014 heeft

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

10 april 2014.

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 5 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 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 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

U bent Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine. U bent geboren te Semipalatinsk

(toenmalige Sovjetrepubliek Kazachstan), verhuisde op 3 jarige leeftijd met uw gezin naar Tsjetsjenië,

maar keerde in 1977 terug naar Kazachstan, in Aktiubinsk. Daar woonde u tot 1992.

U huwde 3 keer op traditionele manier.

Uw eerste vrouw beviel op 5 juni 1979 van een zoon, (Khu.). Hij verdween in april 1980 in een station in

Kazachstan. Op 15/09/1980 beviel uw eerste vrouw van een tweede zoon, (Kha.).

Van uw eerste twee vrouwen bent u inmiddels gescheiden.

Uw derde vrouw beviel op 10/08/1988 van uw zoon (I.) en op 10/10/1997 van een dochter, (P.).
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In 1992 verhuisde uw hele familie naar Tsjetsjenië. U woonde naast uw broer en zijn gezin in het dorp

Goitchu.

Op 2 januari 2004 werd uw zoon (Kha.) door mannen met FSB legitimatie vanuit zijn appartement in

Grozny meegenomen om voor u onbekende redenen. U heeft sindsdien geen nieuws van hem.

De dag na zijn verdwijning diende u een klacht in bij de politie van Staropromislovski, die echter zonder

gevolg bleef.

Na de verdwijning van uw zoon kwamen geregeld rebellen naar uw huis, dat aan de rand van het bos

lag. Ze eisten voedingswaren.

Na hun rooftochten kreeg u doorgaans het bezoek van de politie, die u beschuldigde van collaboratie

met de rebellen.

Sinds 2005 wonen uw echtgenote, zoon en dochter in een appartement in Grozny. U bleef echter thuis

wonen in Goitchu. Stelselmatig ging uw gezondheid achteruit. U kreeg hartklachten. De behandeling die

u in Grozny kreeg, was ontoereikend.

Toen uw gezondheid dermate slecht was dat voor uw leven gevreesd werd, regelde uw zus een

internationaal paspoort. U werd door uw broer, een neef en drie vrienden tot aan de Poolse grens

gebracht.

Daar diende u op 12 november 2009 een asielaanvraag in.

Na enkele dagen reisde u verder naar België, omdat u hier familie heeft. Op 15 november 2009 kwam u

toe in België en diende twee dagen later, op 17 november 2009, een asielaanvraag in. In België werden

uw hartklachten behandeld.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw binnenlands paspoort voor, een kopie van de

eerste bladzijde van uw internationaal paspoort, twee treintickets en een folder van het Russische Rode

Kruis.

B. Motivering

De situatie in Tsjetsjenië is drastisch veranderd, maar blijft complex, zoals uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier is bijgevoegd,

blijkt. De gevechtshandelingen zijn sterk afgenomen in omvang en intensiteit. Het dagelijks bestuur

in Tsjetsjenië is opnieuw volledig in handen van Tsjetsjenen. Tienduizenden Tsjetsjenen die

Tsjetsjenië eerder omwille van de veiligheidssituatie hadden verlaten, keerden ook vrijwillig terug naar

Tsjetsjenië. De gebouwen en de infrastructuur worden heropgebouwd.

Niettemin komen in Tsjetsjenië nog steeds verscheidene problemen voor op het vlak

van mensenrechtenschendingen. Deze schendingen zijn divers van aard (onder meer illegale

arrestaties en vasthoudingen, ontvoeringen, folteringen, zowel in het kader van (gefabriceerde)

beschuldigingen, als in het kader van het afdwingen van bekentenissen, als in het kader van zuiver

criminele motieven zoals afpersing) en hebben een gericht karakter. Hiervoor zijn in de meeste gevallen

Tsjetsjenen verantwoordelijk.

Daarom kunnen de loutere Tsjetsjeense origine en de herkomst uit Tsjetsjenië op zich niet volstaan voor

de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.

Uit uw verklaringen blijkt dat u na de verdwijning van uw zoon, in 2004, lastig gevallen werd

door rebellen, die in uw huis aan de rand van het dorp voedsel kwamen stelen.

Hierdoor kreeg u ook problemen met de politie, die geregeld bij u langskwam.

De aanleiding voor uw vertrek was uw verslechterde gezondheidstoestand.

Uit uw verklaringen blijkt echter niet dat u momenteel een ernstige vrees koestert bij terugkeer naar uw

land van herkomst.

De door u aangehaalde problemen zijn immers van zeer lokale aard en houden verband met de in

de ogen van de rebellen gunstige ligging van uw eigen huis, aan de rand van het dorp.

Het gezin van uw broer, die op het aanpalende perceel woont, kende immers nauwelijks problemen.

U zei hierover: ”Problemen? Ze kwamen daar eens langs toen hij niet thuis was, zijn zonen waren er

wel. Ze namen bloemmeel mee en vertrokken. Maar die twee zonen van hem zijn gewapend, omdat ze

bij de politie werken, ze zijn dus voor hun beroep gewapend, hebben een pistool. En daar gaan ze dus

niet naartoe, omwille van die wapens” (CG p 18). De problemen die u aanhaalt zijn klaarblijkelijk niet

van persoonlijke aard, aangezien u zelf aangeeft geen problemen te zullen kennen indien u buiten

Goitchu zou verblijven (“In Grozny zullen de boyeviks me niet bezoeken, en de politie zal er me ’s

morgens niet komen zoeken”, CG p 14, Zou u nog iets te vrezen hebben als u buiten Goitchu zou

wonen? “neen” CG p 18).

Hieruit blijkt dat de problemen die u kende met de autoriteiten zouden ophouden zodra u geen

bezoek meer zou krijgen van rebellen.

Wanneer u bovendien gevraagd werd waarom u niet bij uw gezin in Grozny verblijft, haalde u louter

huisvestingsproblemen aan.
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Naar uw mening is het huidige appartement in Grozny te klein: “Er is maar één kamer. Daar is mijn zoon

en dochter, hoe kan ik daar blijven” (CG p 13).

Er zou echter redelijkerwijs van u kunnen worden verwacht dat u uw eigen huis aan de rand van

het dorp zou verkopen om voor uzelf en uw gezin iets groters te kopen in de stad. Nu opperde u

weliswaar dat u de grond van uw voorouders niet mocht verkopen (CGVS, p. 13).

Aangezien u met uw vertrek uit uw land toch ook afstand deed van uw huis, lijkt het echter niet

onredelijk te verwachten dat u uw huis zou verkopen om op die manier uw veiligheid en die van uw

gezin elders in Tsjetsjenië te garanderen.

Er moet hierbij benadrukt worden dat uw gezin nog steeds in Tsjetsjenië woont, in Grozny, zonder dat

ze er actueel problemen kennen (CG p13).

Er kan bijgevolg gesteld worden dat u bij een terugkeer naar Tsjetsjenië geen risico loopt op

persoonlijke vervolging.

Wat de vraag naar de toepassing van artikel 48/4, § 2 c) van de Vreemdelingenwet ten slotte 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 dreiging voor de burgerbevolking ten

gevolge van gevechtshandelingen de laatste jaren sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen

rebellen enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds komen sinds geruime tijd minder

frequent voor. Het gaat daarbij doorgaans overigens om kleinschalige en gerichte aanvallen van

strijders tegen de ordediensten of personen gelieerd aan het overheidsregime, evenals tegen

overheidsinfrastructuren en nutsvoorzieningen. De ordediensten van hun kant proberen de Tsjetsjeense

strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms niet geschuwd wordt. Door de aard

van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal burgerslachtoffers door deze acties evenwel

beperkt.

Ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie is er actueel niet van dien aard dat er voor

burgers sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige schade als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict, in de zin van artikel 48/4, § 2 c) van de

Vreemdelingenwet.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat

ze bovenstaande beslissing kunnen wijzigen.

Uw binnenlands Russisch paspoort en de kopie van het eerste blad van uw internationaal paspoort

bevatten uitsluitend identiteitsgegevens, die hier echter niet betwist worden. Ze kunnen de door u

genoemde problemen niet aantonen.

De door u voorgelegde folder van het Rode Kruis (waarvan geen kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd) bevat slechts algemene informatie over de werking en de taken van het Rode Kruis.

De treintickets die u voorlegde, ondersteunen uw verklaringen in verband met de door u afgelegde

reisweg, die niet betwist wordt.

Er wordt nog opgemerkt dat u bij verschillende gelegenheden in de loop van uw asielprocedure

een gebrek aan medewerking aan de dag legde.

Zo kwam u na het indienen van uw asielaanvraag in het bezit van uw internationale paspoort, dat u uit

Polen liet overkomen (CGp11, p15-16). U heeft echter nagelaten dit paspoort bij de Belgische

asielinstanties voor te leggen. U gebruikte het enkel om uw geboortedatum te laten aanpassen bij de

gemeente (CGp11).

U verklaarde dat u uw rijbewijs zelf vernietigde en weggooide (CG p11, CGp15-16).

Het achterhouden van identiteitsdocumenten is een ernstige nalatigheid.

Uw verklaring, als zou u uw paspoort alsook andere documenten in Luik zijn verloren nog voor het

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, werd in dit geval niet gestaafd met een attest van verlies,

uitgereikt door de lokale politie (CG p15-16).

Deze handelingen voeden de gedachte dat u uw reisdocumenten bewust achterhoudt.

Ook tijdens het gehoor legde u een gebrek aan medewerking aan de dag. Immers, ondanks de

herhaalde nadruk op de vertrouwelijkheid van het interview, weigerde u mee te delen wie de

medewerker was van wie u informatie bekwam over uw zoon (Kha.) (CG p8-9).

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de medische problemen die aanleiding

hebben gegeven voor uw vertrek het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke procedure tot

medische regularisatie, gekend als 9ter.

Hoewel uit uw verklaringen blijkt dat u de oorzaak van uw medische problemen bij de wederkerende

bezoeken van rebellen en politie legt (CG p14), is dergelijk rechtstreeks verband, gezien het ontbreken

van een medische expertise, ongefundeerd.
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Gegeven het frequent voorkomen van hart- en vaatziekten bij vijftigplussers is het niet ondenkbaar dat

uw medische problemen een natuurlijke oorzaak kennen. In dit verband kan nog opgemerkt worden dat

ook uw broer reeds overleed aan hart- en vaatziekten (CG p4), wat op een erfelijke factor voor uw

medische problematiek kan wijzen.

U heeft een duidelijk verband tussen uw medische toestand en de door u aangehaalde problemen dan

ook niet aannemelijk weten maken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.2. Verzoeker beroept zich in zijn verzoekschrift in een eerste middel op de schending van 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.

Volgens verzoeker is er in casu door de commissaris-generaal geen enkele feitenvinding gebeurd en

heeft deze zich beperkt te verwijzen naar de stereotiepe argumentatie dat er sprake is van bepaalde

incoherenties of tegenstrijdigheden, waarbij tal van eigen beweringen worden geuit dewelke berusten op

een eenzijdige, verkeerde interpretatie van bepaalde gegevens.

Nog volgens verzoeker is het helemaal niet correct om, wanneer de asielzoeker verwijst naar derden en

hun naam geeft of nog andere informatie verschaft, zomaar zonder enig onderzoek naar deze personen

te oordelen alsof de situatie van deze personen irrelevant zou zijn.

Verzoeker verwees naar zijn zoon (Kha.), die ontvoerd werd.

Hij stelt dat zijn feitenrelaas met de werkelijkheid overeenstemt en dat het hem niet ten kwade geduid

kan worden dat hij in de geschetste omstandigheden zich niet nog langer in gevaar heeft gehouden om

in zijn land van herkomst nog de nodige bewijsstukken te verzamelen of meer informatie te bekomen.

Verzoeker wijst erop dat in de beslissing enerzijds gesteld wordt dat er in Tsjetsjenië sprake is van

verdwijningen, folteringen en wederrechtelijke executies van personen, doch anderzijds dat er geen

bewijzen voorliggen dat dergelijke situatie zich bij hem heeft voorgedaan.

Verzoeker vervolgt “Ook het feit dat zo weinig mogelijk vragen gesteld worden aangezien iedereen

verdacht is/kan zijn, kan niet tegen verzoeker gebruikt worden uiteraard.” Verzoeker meent dat geen

rekening werd gehouden met het feit dat hij ten zeerste getraumatiseerd is door hetgeen gebeurd is en

er intussen reeds verschillende jaren zijn overgegaan, zodat hij nu niet meer alle details tot in de puntjes

kan vertellen.

2.1.3. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, een schending van de materiële motiveringsplicht, van de

zorgvuldigheidsverplichting en van de “beginselen behoorlijk bestuur”.

Verzoeker laat gelden dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat hij in de mate van het mogelijke

heeft geantwoord op de vragen, doch uiteraard niet alles wist en ook niet kon weten.

Volgens verzoeker berust alles op eenzijdige vermoedens en uit de lucht gegrepen interpretaties van

bepaalde feiten door de commissaris-generaal.

Hij wijst erop dat kwade trouw nooit vermoed wordt, maar bewezen dient te worden.

Hij meent dat de commissaris-generaal onredelijk streng is en zeker niet objectief is in de beoordeling

van de waarde van het hele verhoor door zich te focussen op bepaalde delen van het relaas en deze

meer waarde toe te kennen dan andere delen.

Er wordt volgens hem in de beslissing ten onrechte gesteld dat zijn probleem van louter lokale aard is

dat kan opgelost worden door te verhuizen.

Hij wijst erop dat zijn zoon ontvoerd is of minstens verdwenen is en dat hij hoopte deze op een dag

terug te zien, reden waarom hij in zijn huis bleef wonen.

Volgens verzoeker wordt er ook ten onrechte gesteld dat zijn probleem te wijten is aan de plaats waar

zijn huis zich bevindt en dat andere personen geen of minder problemen zouden hebben.
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Hij stelt dat zijn broer ook problemen kende in die zin dat de rebellen bij hem thuis op rooftocht kwamen

en de politie hem vervolgens beschuldigde van collaboratie.

Verzoeker voert aan dat hij zware hartproblemen heeft, onder meer door de verdwijning van zijn zoon,

waarvoor hij in zijn land van herkomst onvoldoende geholpen werd omwille van zijn problemen met de

rebellen en met de politie.

Hij besluit dat een verhuis geen oplossing was.

2.1.4. In een derde middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 3 en 5 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna:

EVRM), een schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, van de materiële

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

Verzoeker wijst erop dat er in Tsjetsjenië tot op heden verscheidene problemen van

mensenrechtenschendingen voorkomen en dat dit door de commissaris-generaal erkend wordt.

Volgens verzoeker zijn de gevechtshandelingen toegenomen in omvang en intensiteit en is de situatie

ernstig en precair, zodat zijn leven ten zeerste in gevaar is.

Dit blijkt volgens hem ook uit het feit dat zijn zoon tot op heden verdwenen is en niemand weet waar hij

verblijft.

Hieruit blijkt dat zo stelt hij de problematiek in Tsjetsjenië hem rechtstreeks aangaat en dat hij niet

zomaar als een modale burger kan beschouwd worden.

Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen en

stelt dat ontvoeringen en verdwijningen actueel de belangrijkste onveiligheidsfactoren uitmaken en dat

het een courante praktijk lijkt te zijn om een persoon te arresteren en te folteren.

Hij stelt ook dat van hem niet verwacht kan worden dat hij alle elementen die hij aanbrengt, bewijst en

dat van de overheid mag verwacht worden dat ze de nodige onderzoeken voert en niet zomaar overgaat

tot een dergelijke verregaande beslissing als een afwijzing van een asielaanvraag zonder er meer dan

100% zeker van te zijn dat er zich in hoofde van verzoeker geen beletsel stelt, zoals de situatie in het

land van herkomst.

2.1.5. In een vierde middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het fair play-

beginsel.

Verzoeker meent dat in de beslissing van de commissaris-generaal niet gemotiveerd wordt waarom hem

de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend.

Er werd volgens hem geen enkel onderzoek verricht naar de actuele situatie voor vluchtelingen uit

Tsjetsjenië, “die er geenszins op verbeterd is, trouwens voor alle personen uit de Kaukasus niet”.

Verzoeker wijst er nogmaals op dat zijn zoon ontvoerd is en dat tot op heden niet geweten is waar hij

verblijft.

Verzoeker stelt nog: “Opdat er sprake zou zijn van een ernstige en individuele bedreiging van het leven

of de persoon die dreigt het land te moeten verlaten, is het niet noodzakelijk dat de persoon aantoont

dat deze specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke

omstandigheden.

Verzoekende partij verwijst dienaangaande naar recente Mensenrechtenrapporten van algemene

bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen.

Verzoekende partij en zijn afkomst en herkomst uit Tsjetsjenië worden niet in vraag gesteld. Uit de

beslissing van verwerende partij zelf blijkt dat er sprake is van folteringen, verdwijningen en dergelijke in

Tsjetsjenië. In casu wordt door het CGVS niet betwist dat de zoon van verzoeker verdwenen is en kan

bijgevolg niet zomaar ontkend worden dat verzoeker wel degelijk rechtstreeks last heeft van de

gevechten en de slechte toestand in Tsjetsjenië.”

Verzoeker verwijst nog naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

2.2.1. Omwille van hun onderlinge samenhang worden de ingeroepen middelen hieronder samen

behandeld.

2.2.2. Waar verzoeker de schending inroept van de “beginselen van behoorlijk bestuur” en van de

“beginselen behoorlijk bestuur”, dient opgemerkt dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat

zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze

waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Aangezien verzoeker niet aanduidt welke beginselen van behoorlijk bestuur hij geschonden acht,

worden deze schendingen niet dienstig aangevoerd.
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2.2.3. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve.

De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die worden genomen in

het kader van de vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden van een

tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van verdediging kan genieten met

betrekking tot de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft.

Voorts bestaat er geen rechtsregel die bepaalt dat de commissaris-generaal verzoeker op voorhand had

moeten confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.

2.2.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève, is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM.

Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille van één van de gronden

omschreven in artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on Refugee

Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe, Department

of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus, maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.5. 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.

2.2.6. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4 van voormelde wet.

2.3.1. Vluchtelingenstatus

Waar verzoeker aanvoert dat de tegenstrijdigheden die in de bestreden beslissing worden vastgesteld,

gebaseerd zijn op een eenzijdige en verkeerde interpretatie van “bepaalde gegevens”, merkt de Raad

op dat er in de bestreden beslissing nergens sprake is van tegenstrijdige verklaringen.

De beslissing stelt immers het volgende: “Uit uw verklaringen blijkt dat u na de verdwijning van uw zoon,

in 2004, lastig gevallen werd door rebellen, die in uw huis aan de rand van het dorp voedsel kwamen

stelen. Hierdoor kreeg u ook problemen met de politie, die geregeld bij u langskwam. De aanleiding voor

uw vertrek was uw verslechterde gezondheidstoestand. Uit uw verklaringen blijkt echter niet dat u

momenteel een ernstige vrees koestert bij terugkeer naar uw land van herkomst.

De door u aangehaalde problemen zijn immers van zeer lokale aard en houden verband met de in

de ogen van de rebellen gunstige ligging van uw eigen huis, aan de rand van het dorp. Het gezin van

uw broer, die op het aanpalende perceel woont, kende immers nauwelijks problemen. U zei

hierover: ”Problemen? Ze kwamen daar eens langs toen hij niet thuis was, zijn zonen waren er wel. Ze

namen bloemmeel mee en vertrokken. Maar die twee zonen van hem zijn gewapend, omdat ze bij de

politie werken, ze zijn dus voor hun beroep gewapend, hebben een pistool. En daar gaan ze dus niet

naartoe, omwille van die wapens” (CG p 18). De problemen die u aanhaalt zijn klaarblijkelijk niet van

persoonlijke aard, aangezien u zelf aangeeft geen problemen te zullen kennen indien u buiten Goitchu

zou verblijven (“In Grozny zullen de boyeviks me niet bezoeken, en de politie zal er me ’s morgens niet

komen zoeken”, CG p 14, Zou u nog iets te vrezen hebben als u buiten Goitchu zou wonen? “neen” CG

p 18). Hieruit blijkt dat de problemen die u kende met de autoriteiten zouden ophouden zodra u geen

bezoek meer zou krijgen van rebellen. Wanneer u bovendien gevraagd werd waarom u niet bij uw gezin

in Grozny verblijft, haalde u louter huisvestingsproblemen aan. Naar uw mening is het huidige
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appartement in Grozny te klein: “Er is maar één kamer. Daar is mijn zoon en dochter, hoe kan ik daar

blijven” (CG p 13). Er zou echter redelijkerwijs van u kunnen worden verwacht dat u uw eigen huis aan

de rand van het dorp zou verkopen om voor uzelf en uw gezin iets groters te kopen in de stad. Nu

opperde u weliswaar dat u de grond van uw voorouders niet mocht verkopen (CGVS, p. 13). Aangezien

u met uw vertrek uit uw land toch ook afstand deed van uw huis, lijkt het echter niet onredelijk te

verwachten dat u uw huis zou verkopen om op die manier uw veiligheid en die van uw gezin elders in

Tsjetsjenië te garanderen. Er moet hierbij benadrukt worden dat uw gezin nog steeds in Tsjetsjenië

woont, in Grozny, zonder dat ze er actueel problemen kennen (CG p13). Er kan bijgevolg gesteld

worden dat u bij een terugkeer naar Tsjetsjenië geen risico loopt op persoonlijke vervolging.”

Waar verzoeker verder stelt dat hij getraumatiseerd is door de beweerde feiten, merkt de Raad op dat

hij geen medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan van een trauma in zijn hoofde kan worden

afgeleid.

Bijgevolg toont hij niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan

aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen

af te leggen.

Voorts formuleerde verzoeker enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het verhoor bij het

Commissariaat-generaal, blijkt uit het verhoorverslag dat het gesprek op normale wijze is verlopen zodat

er geen problemen worden aangenomen.

Verzoeker laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma

zijn verklaringen zou hebben beïnvloed.

Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering

en beslissing.

Verzoeker kan verder evenmin gevolgd worden waar hij meent dat de bestreden beslissing gebaseerd is

op een stereotiepe argumentatie en een verkeerde beoordeling van zijn asielrelaas.

Er dient op gewezen te worden dat uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing niet enige

vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit kan worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren

van het Commissariaat-generaal onpartijdig en hebben ze geen persoonlijk belang bij een positieve of

negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige

garanties inzake objectiviteit.

Waar verzoeker aanhaalt dat zijn zoon ontvoerd of minstens verdwenen is en dat niemand tot op heden

weet waar hij verblijft, dient opgemerkt dat verzoeker verklaarde dat zijn zoon in 2004 door de FSB

meegenomen werd (zie het verhoorverslag van 5 september 2013, p. 5, 6). Na de verdwijning van zijn

zoon zou hij lastiggevallen zijn door rebellen, waarna hij problemen zou krijgen met de politie (zie het

verhoorverslag, p. 13, 15).

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing op omstandige wijze gemotiveerd wordt waarom deze

problemen van zeer lokale aard zijn en louter verband houden met de ligging van verzoekers huis (zie

supra).

Dat verzoeker in zijn huis zou blijven wonen in de hoop zijn zoon er op een dag terug te zien, valt niet te

rijmen met het feit dat hij zijn land van herkomst ontvlucht is en in België een asielaanvraag indiende.

Wat betreft zijn bewering dat zijn broer ook problemen kende, dient opgemerkt dat in verzoekers

gehoorverslag te lezen valt: “heeft uw broer ooit problemen gekend?

Problemen? ze kwamen daar eens langs toen hij niet thuis was, zijn zonen waren er wel. ze namen

bloemmeel mee en vertrokken. maar die twee zonen van hem zijn gewapend, omdat ze bij de politie

werken, ze zijn dus voor hun beroep gewapend, hebben een pistool, en daar gaan ze dus niet naartoe,

omwille van die wapens.

kan u dan niet gewoon in het huis van uw broer gaan logeren?

ik? waarom eigenlijk niet, dat kan ik wel.

is er dan nog een reden voor uw asielaanvraag vandaag?

wat bedoelt u?

u zegt dat u kan terugkeren, bij broer zou kunnen logeren, is er dan nog een reden voor uw

asielaanvraag?

neen, blijkbaar geen reden dan.” (zie het verhoorverslag, p. 18 (eigen onderlijning vragen protection

officer)).

De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer voert tegen de volgende vaststellingen

in de bestreden beslissing: “De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn

niet van dien aard dat ze bovenstaande beslissing kunnen wijzigen.
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Uw binnenlands Russisch paspoort en de kopie van het eerste blad van uw internationaal paspoort

bevatten uitsluitend identiteitsgegevens, die hier echter niet betwist worden. Ze kunnen de door u

genoemde problemen niet aantonen.

De door u voorgelegde folder van het Rode Kruis (waarvan geen kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd) bevat slechts algemene informatie over de werking en de taken van het Rode Kruis.

De treintickets die u voorlegde, ondersteunen uw verklaringen in verband met de door u afgelegde

reisweg, die niet betwist wordt.

Er wordt nog opgemerkt dat u bij verschillende gelegenheden in de loop van uw asielprocedure

een gebrek aan medewerking aan de dag legde.

Zo kwam u na het indienen van uw asielaanvraag in het bezit van uw internationale paspoort, dat u uit

Polen liet overkomen (CGp11, p15-16).

U heeft echter nagelaten dit paspoort bij de Belgische asielinstanties voor te leggen. U gebruikte het

enkel om uw geboortedatum te laten aanpassen bij de gemeente (CGp11). U verklaarde dat u uw

rijbewijs zelf vernietigde en weggooide (CG p11, CGp15-16).

Het achterhouden van identiteitsdocumenten is een ernstige nalatigheid.

Uw verklaring, als zou u uw paspoort alsook andere documenten in Luik zijn verloren nog voor het

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, werd in dit geval niet gestaafd met een attest van verlies,

uitgereikt door de lokale politie (CG p15-16).

Deze handelingen voeden de gedachte dat u uw reisdocumenten bewust achterhoudt.

Ook tijdens het gehoor legde u een gebrek aan medewerking aan de dag. Immers, ondanks de

herhaalde nadruk op de vertrouwelijkheid van het interview, weigerde u mee te delen wie de

medewerker was van wie u informatie bekwam over uw zoon (Kha.) (CG p8-9).

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de medische problemen die aanleiding

hebben gegeven voor uw vertrek het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke procedure tot

medische regularisatie, gekend als 9ter.

Hoewel uit uw verklaringen blijkt dat u de oorzaak van uw medische problemen bij de wederkerende

bezoeken van rebellen en politie legt (CG p14), is dergelijk rechtstreeks verband, gezien het ontbreken

van een medische expertise, ongefundeerd.

Gegeven het frequent voorkomen van hart- en vaatziekten bij vijftigplussers is het niet ondenkbaar dat

uw medische problemen een natuurlijke oorzaak kennen. In dit verband kan nog opgemerkt worden dat

ook uw broer reeds overleed aan hart- en vaatziekten (CG p4), wat op een erfelijke factor voor uw

medische problematiek kan wijzen.

U heeft een duidelijk verband tussen uw medische toestand en de door u aangehaalde problemen dan

ook niet aannemelijk weten maken.”

Deze vaststellingen moeten dan ook als vaststaand beschouwd worden.

De Raad stelt voor het overige, en mede gelet op het voorgaande, vast dat verzoeker niet verder komt

dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van

de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de

Raad tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier, toont verzoeker niet

aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Uit de door de commissaris-generaal aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

‘Landeninformatie’) blijkt dat in Tsjetsjenië de dreiging door de burgerbevolking ten gevolge van

gevechtshandelingen de laatste jaren sterk is afgenomen.

De gevechtshandelingen tussen rebellen enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds

komen sinds geruime tijd minder frequent voor. Het gaat daarbij doorgaans overigens om kleinschalige
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en gerichte aanvallen van strijders tegen de ordediensten of personen gelieerd aan het

overheidsregime, evenals tegen overheidsinfrastructuren en nutsvoorzieningen. De ordediensten van

hun kant proberen de Tsjetsjeense strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms

niet geschuwd wordt.

Door de aard van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal burgerslachtoffers door deze

acties evenwel beperkt.

In zijn verzoekschrift komt verzoeker niet verder dan de blote bewering dat de gevechtshandelingen in

Tsjetsjenië in omvang en intensiteit zijn toegenomen en verwijst hij “dienaangaande naar recente

Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen” -zonder

deze mensenrechtenrapporten bij onderhavig verzoekschrift te voegen-.

Aldus brengt verzoeker geen stukken bij waaruit blijkt dat de door de commissaris-generaal

gehanteerde informatie onjuist of achterhaald is.

Waar verzoeker verwijst naar de ontvoering/verdwijning van zijn zoon, dient opgemerkt dat deze

verdwijning blijkens zijn verklaringen in het jaar 2004 plaatsvond, zodat dit niet van aard is, in zoverre

één enkele ontvoering of verdwijning dit al zou kunnen aantonen, om de beschrijving van de actuele

situatie in Tsjetsjenië in bedoelde informatie te kunnen weerleggen.

Bijgevolg dient vastgesteld dat, ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie er actueel niet

van dien aard is dat er voor burgers sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige schade als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 drie december tweeduizend veertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


