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nr. 135 720 van 19 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 20 augustus 2014

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

staatlozen van 18 juli 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 20 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10

december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat M. DEPOVERE en van attaché B. VANDENHAUTE 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 Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, geboren op 17.08.1979 te

Khassavyurt, Dagestan, waar u tot uw vertrek uit uw land van herkomst ook woonde.

U huwde op traditionele wijze met A.Y.. Uit dit huwelijk heeft u een zoon, Al.Y. (ov X).

Uw echtgenoot was strijder in Tsjetsjenië en verbleef bijgevolg zeer weinig thuis. Jullie woonden slechts

3 maanden samen en u zag hem zelden.

U vernam dat hij in september 2005 bij gevechtshandelingen om het leven zou zijn gekomen.

U kent de omstandigheden van de dood van uw echtgenoot niet, omdat u praktisch geen contact meer

had met uw echtgenoot noch uw schoonouders.

U woonde met uw zoon bij uw moeder en kwam aan de kost als verkoopster op de markt.
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Sinds uw zoon naar de sportzaal ging in 2012 merkte u een verandering op in zijn gedrag. U merkte

dat hij beïnvloed werd door mannen die jongeren ronselen voor de strijd en hij afstandelijk werd. Hij las

veel islamtische lectuur en vertelde u dat hij veel geld kon verdienen door op het voorstel van de

ronselaars, dat hem in juli 2012 werd gedaan, in te gaan.

Omdat zijn vrienden druk op hem uitoefenden besloot u uw zoon naar het buitenland te sturen. U

stuurde hem naar uw zus en regelde zijn vertrek: u vroeg in september 2012 in zijn naam een

internationaal paspoort aan, diende in december van dat jaar een visumaanvraag in voor Italië, hetgeen

hij pas in april 2013 verkreeg, en u regelde in mei 2013 volmachten voor een man die hem tijdens zijn

reis zou begeleiden en voor zijn oom, R.Y., die sinds 2006 in België verblijft (ov 5.877.826).

Uw zoon arriveerde uiteindelijk op 14 augustus 2013 in België, en diende op 2 september 2013 een

asielaanvraag in bij de Belgische instanties, in de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige.

U had intussen ernstige rugproblemen, waarvoor u behandeld werd in Dagestan.

Deze medische problemen waren voor u ook een reden om naar België te komen.

In april en mei 2014 werden in uw omgeving de huizen waar jonge mannen woonden gecontroleerd om

na te gaan waar ze verbleven.

Omdat uw zoon niet thuis was, werd u geconvoceerd voor ondervraging over de verblijfplaats van

uw zoon. U bood zich aan, maar mocht na een ondervraging van een uur beschikken.

Kort na de tweede controle bij u thuis en de daarop volgende convocatie besloot u uw zoon te

vervoegen in België.

Op 15 mei 2014 verliet u Dagestan. U reisde per bus naar Moskou, vanwaar u op 17 mei per

taxi vertrok, slechts in het bezit van uw binnenlandse paspoort. De chauffeur bracht u naar Eupen, waar

uw zoon verbleef.

Op 26 mei 2014 diende u een asielaanvraag in bij de Belgische instanties.

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

uw rijbewijs en een duplicaat van uw geboorteakte, alsook het binnenlandse paspoort van uw zoon.

Zijn internationaal paspoort, een gelegaliseerde kopie van zijn geboorteakte, de geboorteakte van

uw echtgenoot en een gelegaliseerde kopie ervan, een medisch attest, opgesteld in Eupen, betreffende

uw zoon, twee convocaties op uw naam, en drie medische attesten in verband met uw rugproblemen en

de behandeling ervan in Dagestan.

De asielaanvraag van uw zoon werd op 25.10.2013 besloten met een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat zijn asielrelaas

als ongeloofwaardig werd beschouwd.

Uw zoon tekende geen beroep aan tegen deze beslissing.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag volledig baseert op de problemen die uw zoon

zou gekend hebben in Dagestan.

Er moet echter op gewezen worden dat de asielaanvraag van uw zoon reeds negatief werd afgesloten

omdat aan zijn relaas geen geloof kon gehecht worden.

Uw verklaringen en documenten kunnen om onderstaande redenen de geloofwaardigheid van dit relaas

niet herstellen, wel integendeel.

Zo moet opgemerkt worden dat uw verklaringen op verschillende, essentiële punten niet stroken met

de verklaringen die uw zoon eerder aflegde tegenover de Belgische asielinstanties, wat

de geloofwaardigheid van jullie beider relaas verder ondermijnt.

Zo verklaarde uw zoon dat hij kort voor zijn vertrek, in de zomer van 2013, zou benaderd zijn

door iemand die hem dwong om zich aan te sluiten bij de strijders (CGp13,14 en 16).

U daarentegen situeert dit ‘voorstel’ reeds in juli 2012 (CGp10,11 en 13).

Bovendien spreekt uw zoon slechts over één onbekende man, die hem op straat zou bedreigd hebben

indien hij zich niet zou aansluiten (CGp13 e.v.), hoewel u melding maakt van verschillende vrienden die

hem (in de sportclub) zouden hebben proberen overtuigen om zich aan te sluiten bij de strijders, waarna

hij alsnog door hen bedreigd zou zijn geweest en hij instemde met hun voorstel (CGp10, p12-13).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, antwoordde u slechts: “de namen weet ik niet, ik weet niet

met wie hij in contact was. Ik was gewoon bezorgd, ik wou niet dat hij in slecht gezelschap zou zijn. Wat

er in de sportzaal gebeurde weet ik niet.

Gezien mijn gezondheidstoestand kon ik niet altijd samen met hem zijn (CGp13)”, wat geen

afdoende verklaring biedt voor deze flagrante tegenstrijdigheden die de kern van jullie asielrelaas raken.

Er kan aan uw relaas dan ook geen enkel geloof meer worden gehecht.

Er kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat het zeer opmerkelijk is dat u bij de DVZ

geen enkele melding maakte van de convocaties die u zou ontvangen hebben in verband met uw zoon.

U maakte er ook geen enkele melding van het feit dat u op de eerste convocatie inging en een

gesprek had met een rechercheur in verband met uw zoon, wat opvallend is (DVZ vragenlijst 3.5,

DVZ documentenlijst, CGp14).
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Nochtans bevestigde u aan het begin van uw gehoor op het CG dat u alle feiten en redenen voor uw

vertrek kort had kunnen weergeven bij de DVZ (CGp 2).

Na confrontatie met deze opmerkelijke vaststelling en het opduiken van nieuwe documenten, die u

nochtans eerder al had kunnen voorleggen daar ze in uw bezit waren tijdens uw reis naar België,

antwoordde u slechts: “Ik heb wel gezegd dat ik opgeroepen werd. Over die convocaties vertelde ik bij

mijn advocaat” en “ik weet het gewoon niet. Ik toonde verschillende documenten niet. De documenten

had ik wel in België maar niet meegebracht naar het interview”, gevolgd door: “ah, ik heb die vraag dan

waarschijnlijk niet goed begrepen. Op het eerste interview heb ik wel gezegd dat we toen bezoeken

kregen toen mijn zoon niet thuis was, maar ik heb niets over de convocaties gezegd(CGp14-15)”, wat

slechts een laattijdige toevoeging is die op geen enkele manier verklaart waarom u de convocaties en

het gehoor met de rechercheur onvermeld liet bij de DVZ.

De geloofwaardigheid van uw relaas wordt hiermee nog verder onderuit gehaald.

Er kan nog opgemerkt worden dat aan uw reisroute geen enkel geloof kan worden gehecht.

Zo stelde u slechts in het bezit van uw binnenlandse paspoort de Schengenzone te zijn binnen

gekomen, zonder aan de grenscontrole enige problemen gekend te hebben, wat geenszins strookt met

de beschikbare informatie betreffende de Schengen grenscontroles.

Uw verklaringen zijn des te opvallender, aangezien u voor uw zoon wél een internationaal paspoort en

visum heeft geregeld en dus klaarblijkelijk op de hoogte was van de te volgen procedures en de

regelgeving hieromtrent.

Mag nog opvallend genoemd worden dat u bovendien vlak voor uw vertrek naar het buitenland een

nieuw binnenlands paspoort bekwam, wat doet vermoeden dat u bewust de uitreiking van een

internationaal paspoort, hetgeen wordt gemarkeerd door een stempel in het (vervangen) binnenlandse

paspoort, tracht te verbergen voor het CG.

Wat betreft de situatie van de etnische Tsjetsjenen in Dagestan dient gesteld dat uit de

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

dossier is gevoegd, blijkt dat in het licht van de algemene veiligheidssituatie eenieder die gelieerd wordt

met de rebellenbeweging, ongeacht de etnie, een risico loopt op problemen met de autoriteiten.

De rebellenbeweging bestaat reeds lang niet meer overwegend uit Tsjetsjenen, maar wordt soms

nog gelinkt met de rebellie in Tsjetsjenië, zonder dat dit echter resulteert in acties tegen of een

vervolging van deze bevolkingsgroep omwille van hun Tsjetsjeense etnie.

Daarom kan de loutere Tsjetsjeense origine niet volstaan voor de toekenning van het statuut van

vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

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

betreft, blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd dat een deel van het aanwezige geweld geen verband houdt met

de rebellie die zich in Dagestan manifesteert. Wat de rebellie betreft, dient te worden opgemerkt dat

deze in de periode augustus en september 1999 uitmondde in een grootschalig militair treffen tussen de

rebellen en de autoriteiten in de Botlikh-, Kadar- en Novolak-regio. Sindsdien is er geen sprake meer

van een open oorlog.

De huidige situatie kenmerkt zich door een ondergrondse, versnipperde rebellenbeweging met

een beperkte slagkracht, die haar acties beperkt tot gerichte aanslagen. Hoewel deze aanslagen

doorgaans doelbewust slachtoffers maken onder de veiligheidsdiensten en ordehandhavers, is er

tevens een beperkt aantal gevallen waarbij burgers het slachtoffer worden; dit betreft een begrensd

aantal gevallen waarbij burgers ofwel om specifieke redenen geviseerd worden door de rebellen ofwel

het slachtoffer zijn van geweld in de marge van aanvallen op de veiligheidsdiensten of ordehandhavers.

De autoriteiten van hun kant proberen de rebellie tevens te bestrijden met specifieke acties; het is niet

uitgesloten dat er ook hierbij in een beperkt aantal gevallen al dan niet bewust burgerslachtoffers vallen.

Uit de informatie die voorhanden is, kan niettemin worden afgeleid dat het aantal

burgerslachtoffers, ondanks een relatieve stijging de laatste jaren, beperkt blijft en dat de globale

veiligheidssituatie in Dagestan niet van dien aard is dat burgers er op veralgemeende wijze slachtoffer

zijn van daden van willekeurig geweld. De commissaris-generaal beschikt ook in dit verband over een

zekere appreciatiemarge en is na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het

leven of de persoon van de burgers in Dagestan actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een gewapend conflict.

Actueel is er voor burgers in Dagestan aldus geen reëel risico op ernstige schade 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.
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De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat

ze bovenstaande beslissing kunnen wijzigen.

Uw binnenlandse paspoort, afgehaald vlak voor uw vertrek, uw rijbewijs en een duplicaat van uw

geboorteakte bevatten uitsluitend identiteitsgegevens, die hier echter niet betwist worden.

U legde ook de paspoorten en een gelegaliseerde kopie van de geboorteakte van uw zoon voor, die

eveneens louter identiteitsgegevens bevatten, dewelke niet betwist worden.

De geboorteakte van uw echtgenoot en de gelegaliseerde kopie ervan, verkregen vlak voor uw vertrek,

zijn irrelevant voor de door u aangehaalde asielmotieven. U baseert zich voor uw asielaanvraag immers

op de problemen die uw zoon zou gekend hebben.

Wat de door u voorgelegde convocaties betreft, dient te worden benadrukt dat documenten

slechts coherente, volledige, geloofwaardige verklaringen ondersteunen, doch deze niet vervangen, te

meer daar bekend is dat er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst en er

allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden (zie informatie toegevoegd aan

het administratieve dossier).

Bijgevolg is de bewijswaarde van Russische documenten, met name indien uitgegeven in de noordelijke

Kaukasus, bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Het is bovendien opmerkelijk dat op de convocaties, die bovendien slechts ingevulde kopies lijken te

zijn, de gebruikelijke hoofding met benaming en adres van de uitreikingsinstantie in de linkerbovenhoek

ontbreekt, en u nota bene als verdachte werd opgeroepen, hoewel u slechts een uur ondervraagd werd

in verband met de verblijfplaats van uw zoon.

Uit uw verklaringen blijkt nergens dat u als verdachte zou gezien worden van een strafbare daad, doch

dat u slechts kort werd gehoord om na te gaan waar uw minderjarige zoon verbleef (CGp14).

Uw verklaring, als zou u tegenover rechercheur Alk. verklaard hebben dat uw zoon voor een medische

behandeling in Moskou verbleef, is bovendien opvallend, aangezien u toch gemakkelijk had kunnen

aantonen dat uw zoon met een Italiaans toeristenvisum legaal naar het buitenland gereisd was

(CGp14).

U bent bovendien onaannemelijk vaag over wie u precies convoceerde.

Zo stelde u te zijn opgeroepen door een rechercheur genaamd Alk., doch kon u niet preciezer

antwoorden op de vraag van welke politiedienst hij was, dan “ de politie” (CGp 7 en 11), hoewel de door

u voorgelegde convocatie duidelijk vermeldt dat hij rechercheur zou zijn van de ROVD van Khassavyurt.

Dient nog te worden opgemerkt dat u deze convocaties en uw verhoor door de rechercheur onvermeld

liet tijdens uw interview bij de DVZ (CG p14), DVZ vragenlijst 3.5), hoewel u aan de start van uw gehoor

op het CG nog had bevestigd dat u alle feiten kort had kunnen vermelden tijdens het voorgaande

verhoor (CGp2).

Geconfronteerd met deze vaststelling geraakte u niet verder dan : “Ah, ik heb die vraag dan

waarschijnlijk niet goed begrepen. Op het eerste interview heb ik wel gezegd dat we toen bezoeken

kregen toen mijn zoon niet thuis was, maar ik heb toen niets over de convocaties gezegd” (CGp14-15),

wat geen afdoende verklaring is.

Gezien voorgaande vaststellingen dienaangaande kan aan uw verklaringen en documenten betreffende

uw convocaties dan ook geen geloof gehecht worden.

Aangaande uw medische problemen en de door u voorgelegde medische attesten betreffende

uw rugproblemen en de chronische darmproblemen van uw zoon, moet worden opgemerkt dat deze

geen verband houden met de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

Deze medische problemen houden geen verband met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming.

U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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 20 augustus 2014 (zie p. 4) een schending aan van de

artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Zij meent (zie p. 4) “dat in hoofde van verzoekster wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie”.

Verzoekster erkent (zie p. 4) “dat er enkele kleine verschillen zijn tussen de haar afgelegde verklaringen

en deze van haar zoon”. Zij geeft toe dat haar zoon een paar fouten heeft gemaakt en wijt dit aan het

feit dat hij als minderjarige aangekomen is in België, dat hij nooit tevoren gescheiden was geweest van

zijn moeder -met wie hij een heel hechte band heeft, gelet op de afwezigheid van zijn vader- en dat hij

tijdens het verhoor onder stress stond en schrik had.

Zij geeft verder aan dat de vader van haar zoon overleden is en dat (zie p. (5) “sinds een aantal jaren

ook de broer van verzoekster vermist (is)”. Zij stelt dat zij (zie p. 5) “dit laatste spijtig genoeg niet (heeft)

medegedeeld tijdens haar gehoor op het CGVS” en “behoudt zich het recht voor om bewijzen neer te

leggen omtrent de verdwijning van haar broer”. Zij benadrukt dat het verlies van twee dichte verwanten

voor haar ook een argument was om haar zoon naar ons land te sturen.

Wat de convocaties betreft, merkt verzoekster op dat zij van oordeel was dat haar zoon deze reeds had

neergelegd tijdens zijn asielprocedure en deze dus niet onmiddellijk door haar opnieuw dienden te

worden neergelegd. Zij verduidelijkt dat zij, na haar aankomst in België, twee à drie dagen bij een

familielid verbleef en de documenten aldaar heeft achtergelaten om ze zeker niet te verliezen.

Verzoekster stelt bij haar verklaringen omtrent de reisroute te blijven. Zij verklaart voorheen nooit in

bezit te zijn geweest van een internationaal paspoort, en wijst er op dat haar intern paspoort vervallen is.

Verzoekster hekelt het feit dat door de commissaris-generaal uit het oog werd verloren dat zij een

alleenstaande moeder is. Zij stelt dat zij als vrouw in Dagestan (zie p. (5) “behoort tot een bepaalde

sociale groep daar vrouwen er echt onderdrukt worden” en dat het voor haar niet gemakkelijk is “om als

alleenstaande moeder er te over leven”. Zij verwijst dienaangaande naar “de ambtsberichten van 12

januari 2012”.

Vervolgens geeft verzoekster een theoretische uiteenzetting aangaande de bewijslast, waarvoor zij

verwijst naar het UNHCR Handboek.

Zij besluit (zie p. 10) “dat het CGVS geen rekening heeft gehouden met voornoemde fundamentele

aanwijzingen” en “dat indien er zelfs maar enige twijfel bestaat over bepaalde elementen, er toch verder

moet worden gekeken naar het bestaan van effectieve risico’s” en wijst tevens op een arrest van de

Raad van 2 oktober 2008.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoekster een schending aan van de

artikelen 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet.

Zij meent dat (zie p. 12) “de mensenrechten in Dagestan worden helemaal niet gerespecteerd en

verzoekster en haar zoon lopen dan ook een groot risico”.

Zij stelt dat (zie p. 12) “het CGVS onderkent zelf dat bij de acties van de rebellen en autoriteiten het niet

uitgesloten is dat er ook burgers als slachtoffer vallen” en “reeds één menselijk onschuldig slachtoffer is

er één te veel”.

Zij vraagt zich af (zie p. 12) “hoe kan men redeneren over mensenlevens als ‘beperkt’…. Verzoekster

moet dus hopen dat zij en haar zoon niet bij dit ‘beperkt’ aantal zullen vallen??!!”.

Zij haalt aan uit “de ambtsberichten dd. 17 januari 2012” aangaande de situatie in Dagestan en wijst

nogmaals op het feit dat zij een alleenstaande moeder is.

Verzoekster vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en van haar

de vluchtelingenstatus te erkennen. In ondergeschikte orde vraagt zij de bestreden beslissing te

vernietigen. In meest ondergeschikte orde vraagt verzoekster haar de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen.

Ter terechtzitting legt verzoekster een nota en een paspoort neer.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan
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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 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, gezien:

(i) geen geloof werd gehecht aan het relaas van haar zoon, waarop verzoekster zich baseert;

(ii) verzoeksters verklaringen omtrent de problemen van haar zoon tegenstrijdig zijn met diens

verklaringen daaromtrent (zie het verhoorverslag van zoon van 15 oktober 2013, p. 13,14, 16; zie het

verhoorverslag van 3 juli 2014, p. 10-13);

(iii) verzoeksters bij haar verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding maakte van de

convocaties die zij ontvangen had, noch van de ondervraging door de rechercheur naar aanleiding van

de eerste convocatie (zie vragenlijst DVZ van 26 mei 2014, vraag 3.5);

(iv) ook verzoeksters verklaringen omtrent haar reisroute niet aannemelijk zijn (zie het verhoorverslag, p.

9, 10).

De Raad benadrukt dat van familieleden, die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van

dezelfde asielmotieven, in alle redelijkheid kan worden verwacht dat ze eensluidende verklaringen

afleggen over de kern van het relaas, zoals deze met betrekking tot dewelke de tegenstrijdigheden

worden vastgesteld.

Het vergelijken van verklaringen, afgelegd door familieleden die zich beroepen op dezelfde feiten, is

immers een nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten na te gaan. Er anders over oordelen

zou elk gehoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te kunnen maken van de gegrondheid van de

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zinledig maken.

De vastgestelde tegenstrijdigheden kunnen niet verschoond worden door de uitleg in het verzoekschrift

dat haar zoon als minderjarige aangekomen is in België, dat hij nooit tevoren gescheiden was geweest

van zijn moeder -met wie hij een heel hechte band heeft, gelet op de afwezigheid van zijn vader- en dat

hij tijdens het verhoor onder stress stond en schrik had.

Er kan immers redelijkerwijs verwacht worden dat bepalende ervaringen in iemands leven dermate in

het geheugen gegrift staan dat deze persoon daar in een later stadium nog een gedetailleerde en

coherente beschrijving van kan geven.

Bovendien staat elke asielzoeker in zekere mate onder psychische druk; de aangehaalde

gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat hij, ondanks de traumatische

ervaring, bij machte moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen (RvS, nr. 150.619 van 25

oktober 2005).
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Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat zij dacht dat haar zoon de convocaties reeds had

neergelegd tijdens zijn asielprocedure en deze dus niet onmiddellijk door haar opnieuw dienden te

worden neergelegd en dat zij, na haar aankomst in België, twee à drie dagen bij een familielid verbleef

en de documenten aldaar heeft achtergelaten om ze zeker niet te verliezen, ziet de Raad niet in hoe dit

zou verklaren dat verzoekster de convocaties en het gesprek met de rechercheur zelfs niet vermeldde

op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Van een asielzoeker mag immers worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt dat zij bij haar eerder afgelegde verklaringen omtrent de

reisroute blijft en verklaart nooit te hebben ontkend voorheen in het bezit te zijn geweest van een

internationaal paspoort, maar er op wijst dat dit paspoort vervallen is, antwoordt de Raad dat dit geen

afbreuk doet aan de vaststelling dat verzoeksters verklaringen -als zou zij, zonder problemen aan de

grenscontrole, de Schengenzone zijn binnengekomen met enkel haar binnenlands paspoort- niet

stroken met de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier,

waaruit blijkt dat er bij binnenkomst van Europa strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bijzonder reëel is om grondig te worden ondervraagd over uw identiteit, reisweg en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze.

Het ter terechtzitting neergelegde internationaal paspoort, vervallen op 13 maart 2013, dat zij volgens de

Nota bekwam van haar familie in haar land van herkomst middels een buschauffeur, doet geen afbreuk

aan voorgaande vaststelling.

In acht genomen het feit dat verzoekster vlak vóór haar vertrek naar het buitenland een nieuw intern

paspoort bekwam, deelt de Raad het vermoeden van de commissaris-generaal dat verzoekster bewust

de uitreiking van een -nieuw- internationaal paspoort -hetgeen wordt gemarkeerd door een stempel in

het (vervangen) binnenlandse paspoort-, tracht te verborgen te houden.

In haar verzoekschrift geeft verzoekster nog aan dat de vader van haar zoon overleden is en dat “sinds

een aantal jaren ook de broer van verzoekster vermist (is)”. Zij stelt dat zij “dit laatste spijtig genoeg niet

(heeft) medegedeeld tijdens haar gehoor op het CGVS” en “behoudt zich het recht voor om bewijzen

neer te leggen omtrent de verdwijning van haar broer”. Zij benadrukt dat het verlies van twee dichte

verwanten voor haar ook een argument was om haar zoon naar ons land te sturen.

Deze post-factum beweringen doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen die zich tegen haar

geloofwaardigheid keren.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift hekelt dat uit het oog wordt verloren dat zij een alleenstaande

moeder is en benadrukt dat zij als vrouw in Dagestan “behoort tot een bepaalde sociale groep daar

vrouwen er echt onderdrukt worden” en dat het voor haar niet gemakkelijk is “om als alleenstaande

moeder er te overleven”, waarbij zij verwijst naar “de ambtsberichten van 12 januari 2012”, antwoordt de

Raad dat het behoren tot een bepaalde sociale groep er niet automatisch op wijst dat de betrokkene

wordt vervolgd. De asielzoeker moet immers aantonen, zelfs al behoort hij tot een specifieke sociale

groep, dat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert in de vluchtelingenrechtelijke zin tegen

dewelke een Staat niet wil of niet kan beschermen, waar verzoekster -gelet op bovenstaande

vaststellingen- niet in slaagt.

Een verwijzing naar -in casu gedateerde- algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het

land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.

121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt 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.
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2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

voormelde wetsbepalingen.

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

daarnaast dat er in Dagestan geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Op basis van de “COI Focus: Dagestan: Veiligheidssituatie” van 7 april 2014 stelt de Raad immers vast

dat een deel van het aanwezige geweld geen verband houdt met de rebellie die zich in Dagestan

manifesteert. Wat de rebellie betreft, dient te worden opgemerkt dat deze in de periode augustus en

september 1999 uitmondde in een grootschalig militair treffen tussen de rebellen en de autoriteiten in de

Botlikh-, Kadar- en Novolak-regio. Sindsdien is er geen sprake meer van een open oorlog. De huidige

situatie kenmerkt zich door een ondergrondse, versnipperde rebellenbeweging met een beperkte

slagkracht, die haar acties beperkt tot gerichte aanslagen. Hoewel deze aanslagen doorgaans

doelbewust slachtoffers maken onder de veiligheidsdiensten en ordehandhavers, is er tevens een

beperkt aantal gevallen waarbij burgers het slachtoffer worden; dit betreft een begrensd aantal gevallen

waarbij burgers ofwel om specifieke redenen geviseerd worden door de rebellen ofwel het slachtoffer

zijn van geweld in de marge van aanvallen op de veiligheidsdiensten of ordehandhavers. De autoriteiten

van hun kant proberen de rebellie tevens te bestrijden met specifieke acties; het is niet uitgesloten dat er

ook hierbij in een beperkt aantal gevallen al dan niet bewust burgerslachtoffers vallen.

Uit de informatie die voorhanden is, kan niettemin worden afgeleid dat het aantal burgerslachtoffers

ondanks een relatieve stijging de laatste jaren beperkt blijft en dat de globale veiligheidssituatie in

Dagestan niet van die aard is dat burgers er op veralgemeende wijze slachtoffer zijn van daden van

willekeurig geweld.

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

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

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

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

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

bedoelde ernstige bedreiging, quod non in casu.

De beweringen in het verzoekschrift dat “de mensenrechten in Dagestan worden helemaal niet

gerespecteerd en verzoekster en haar zoon lopen dan ook een groot risico”, dat “het CGVS onderkent

zelf dat bij de acties van de rebellen en autoriteiten het niet uitgesloten is dat er ook burgers als

slachtoffer vallen” en dat “reeds één menselijk onschuldig slachtoffer is er één te veel”, haar vraag “hoe

kan men redeneren over mensenlevens als ‘beperkt’…. Verzoekster moet dus hopen dat zij en haar

zoon niet bij dit ‘beperkt’ aantal zullen vallen??!!”, de verwijzing naar “de ambtsberichten dd 17 januari

2012” en het feit dat zij een alleenstaande moeder is, doen geen afbreuk aan bovenstaande informatie

en tonen bijgevolg geenszins aan dat er in haar land van herkomst een binnenlands of internationaal

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, aan de gang is.

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.

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.
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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 negentien 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


