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nr. 137 586 van 29 januari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op

19 augustus 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen 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

7 januari 2015.

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 partijen, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.De bestreden beslissing inzake verzoeker, I.D., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, geboren te X op X. U woonde tot uw vertrek

uit uw land van herkomst in 2004 in Stariye Atagi, samen met uw vader, moeder (ov X), jongere broer

B.D. (ov X), jongere broer S. en zussen I. en M..

In 2002 vielen 3 emirs, strijders, jullie huis binnen. Ze verbleven 10 dagen in jullie huis, waardoor uw

gezin problemen kreeg met de autoriteiten.

Er werden per vliegtuig dreigbriefjes in jullie tuin gedropt en uw vader werd meermaals gearresteerd. In

diezelfde periode werden ook verschillende familieleden vermoord.
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Omwille van deze situatie vertrok uw hele gezin in april 2004 naar Polen, waar uw ouders

een asielaanvraag indienden.

In september 2009 besloot uw moeder om met de kinderen door te reizen naar België.

Uw vader bleef achter in Polen. Sindsdien heeft u geen contact meer met hem.

Uw moeder diende in België een asielaanvraag in.

Deze werd op 1 maart 2012 afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in beroep bevestigd.

Hierop trok u met uw gezin naar Duitsland en dienden ook daar een asielaanvraag in.

Na een Dublinoverdracht aan België vroeg uw moeder een tweede keer asiel bij de Belgische instanties

op 8.04.2014.

Diezelfde dag dienden ook uw broer B.D. en uzelf hier een eerste asielverzoek als meerderjarige in.

Naast de door uw moeder aangehaalde problemen die tot jullie vertrek uit Tsjetsjenië hebben geleid,

kan u niet terugkeren naar Tsjetsjenië omwille van het onverdraagzame klimaat ten opzichte van

aanhangers van de zuivere islam, zoals uzelf. U vreest opgepakt en vermoord te worden omwille van

uw geloof, op basis van uw specifieke, herkenbare uiterlijk.

Daarnaast vreest u ook de onstabiele situatie in Oekraïne. Naar u vernam zouden 2000

Tsjetsjeense mannen zijn opgeroepen en naar het front in Oekraïne zijn gestuurd. U vreest eveneens te

worden gemobiliseerd, maar wil niet strijden.

U zou bovendien een verhoogd risico op vervolging lopen omwille van uw (langdurige) verblijf in

Europa.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u een usb-stick voor met foto’s en video-opnames in

verband met het Oekraïense conflict, en een toespraak van Ramzan Kadyrov.

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 uw vrees zich op 3 vlakken situeert: enerzijds heeft uw familie

problemen gekend met de autoriteiten omwille van 3 emirs die zich in jullie huis zouden verschuild

hebben.

Daarnaast zou u niet meer kunnen terugkeren naar Tsjetsjenië omdat u problemen vreest omwille

van uw religie.

Tot slot vreest u om gerekruteerd te worden voor de strijd in Oekraïne.

U heeft het risico op vervolging waaraan u onderworpen zou zijn echter niet aannemelijk weten maken.

Wat betreft de problemen die uw familie zou gekend hebben met de autoriteiten, en die reeds

het onderwerp uitmaakten van de asielaanvragen van uw moeder, moet benadrukt worden dat de

initiële asielaanvraag van uw moeder werd afgewezen, en dit omdat de geloofwaardigheid van haar

asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door haar aangehaalde feiten en redenen niet

als bewezen werden beschouwd.

U bracht geen elementen aan die deze appreciatie drastisch kan wijzigen.

Daarenboven wordt de ongeloofwaardigheid van uw moeders relaas nog versterkt door uw

tegenstrijdige verklaringen omtrent de ingeroepen feiten.

Zo stroken uw verklaringen in verband met de problemen die uw familie zou gekend

hebben voorafgaand aan uw vertrek uit de Russische Federatie niet met de verklaringen die uw moeder

hier eerder over aflegde, noch met uw eigen verklaringen ten overstaan van de DVZ.

Immers, zo verklaarde u tijdens uw gehoor bij de DVZ nog dat de strijders in 1999 of 2000 bij jullie

verbleven (DVZ vragenlijst 3.5), hoewel u ten overstaan van het CG dit in 2002 situeert (CG p5).

Ook over de duur van hun verblijf legde u tegenstrijdige verklaringen af.
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Zo stelde u bij de DVZ nog dat de strijders 10 dagen bij jullie verbleven (DVZ vragenlijst 3.5), hoewel u

op het CG verklaarde dat ze 2 à 3 weken bij jullie gewoond zouden hebben (CGp5).

Het is eveneens opvallend dat u tijdens uw gehoor bij de DVZ stelde dat u zich de voornaam van Ma.,

één van hen, niet kon herinneren (DVZ vragenlijst 3.5), doch bij het CG duidelijk stelde dat het om T.Ma.

zou gaan (CGp5).

Daar u zich in het kader van uw eigen asielaanvraag nog steeds deels op deze problemen beroept, mag

verwacht worden dat u hier consequentere verklaringen over kan afleggen.

Ondanks het begrip voor uw jonge leeftijd op het moment van de feiten, gaf u zelf aan dat u zich de

feiten nog kon herinneren (CGp5).

Daarenboven blijkt nergens uit uw verklaring dat u zich onzeker voelde over uw verklaringen omtrent

deze feiten (CG p5, DVZ vragenlijst 3.5), en mag verwacht worden dat u zich sinds uw aankomst in

België bij uw moeder zou geïnformeerd hebben over de redenen van jullie vertrek uit uw land van

herkomst, gezien de verregaande impact ervan op uw eigen leven.

Bijgevolg biedt uw jeugdige leeftijd op het ogenblik van de voormelde feiten onvoldoende verschoning

voor uw tegenstrijdige verklaringen, die de kern van uw asielrelaas raken.

Daarenboven komt uw versie van deze feiten niet overeen met de verklaringen van uw moeder

hieromtrent, wat verwacht zou mogen worden indien u zich terdege bij haar zou geïnformeerd hebben

over jullie gemeenschappelijke problemen.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat er 3 emirs zouden gelogeerd hebben in uw ouderlijke huis.

Uw moeder kon slechts 2 emirs noemen, die bovendien met hun familie bij jullie verbleven zouden

hebben (gehoorverslag moeder 28/02/2012 p6).

Uw moeder verklaarde nog dat ze bovendien een maand (gehoorverslag moeder 28/02/2012,

p7), respectievelijk anderhalve maand (DVZ vragenlijst moeder 23/09/2010, 3.5), bij jullie verbleven.

Ook uw verklaringen in verband met de dreigbrieven die jullie nadien zouden ontvangen hebben vallen

moeilijk te rijmen met de verklaringen van uw moeder.

Zo stelde u dat ‘ze’ met een vliegtuig briefjes in jullie tuin gooiden (CGp5), hoewel uw moeder nog

verklaarde dat iemand één dreigbrief in jullie tuin gooide, maar dat ze niet wist wie die brief opstelde of

daar gegooid zou hebben (gehoorverslag moeder 28/02/2012, 2 p11).

Indien er daadwerkelijk meerdere briefjes zouden geweest zijn en deze vanuit een vliegtuig zouden zijn

geworpen (CGp5), wat nochtans een zeer drastische en bovendien kostelijke methode lijkt, mag

aangenomen worden dat uw moeder hiervan op de hoogte zou zijn geweest en deze zeer opmerkelijke

gang van zaken tegenover het CG zou gemeld hebben, wat in casu niet het geval is (gehoorverslag

moeder 28/02/2012, p11).

Dient nog benadrukt te worden dat de asielaanvraag van uw moeder werd afgewezen omdat de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door haar

aangehaalde feiten en redenen niet als bewezen werden beschouwd.

De ongeloofwaardigheid van haar relaas wordt bovendien nog versterkt door uw

tegenstrijdige verklaringen hieromtrent.

Wat betreft uw vrees voor vervolging om religieuze redenen, heeft u de ernst van uw

religieuze overtuiging niet aannemelijk gemaakt.

Zo bent u opvallend vaag en onaannemelijk slecht op de hoogte over religieuze kwesties.

Zo benoemde u uw eigen religieuze strekking als ‘soenna’ (CG p7).

U stelde dat er geen andere naam wordt gebruikt (idem). U gaf aan nog nooit van de term salafisme

gehoord te hebben (CGp10).

Uw verklaringen zijn dan ook hoogst opmerkelijk, aangezien het algemeen bekend is dat de Islamitische

tegenstroom in Tsjetsjenië, die zich afzet tegen het gangbare soefisme, salafisten zijn (zie informatie

toegevoegd aan het administratieve dossier). Het zijn immers de salafisten die vaak over dezelfde kam

worden geschoren als de rebellenbeweging.

Dat u de naam van deze strekking, waarvan u doet uitschijnen dat u ertoe behoort en als dusdanig een

verhoogd risico op vervolging loopt, niet kent, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

religieuze overtuiging.

U bent verder onaannemelijk vaag over kernaspecten van de islamitische strekking waarvan

u aanhanger beweert te zijn.

Zo blijft u opmerkelijk op de vlakte wanneer u (meermaals) gevraagd werd naar de verschillen tussen

het soefisme, dat u – verkeerdelijk- als een nieuwe religie bestempelde (CG p7.

De traditionele islambeleving in Tsjetsjenië is het soefisme, vermengd met lokale tradities

en gewoonten, ‘adat’genaamd. Zie info toegevoegd), en uw eigen religieuze strekking, die u soenna

noemt (idem).

Zo haalde u gevraagd naar de verschillen tussen beiden slechts aan dat zij hulp vragen aan de doden

en dat ze de verjaardag van de profeet vieren, maar dat dit volgens uw strekking niet mag (CG p7).

Nogmaals gevraagd naar de verschillen tussen beiden strekkingen gaf u aan dat Arabische
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kledij verboden is (CG p7-8), en gaf u aan dat u volgens uw religie niet naar muziek mag luisteren, niet

met meisjes mag dansen en dat feestdagen zoals Nieuwjaar en Kerstmis niet gevierd mogen worden.

Opnieuw blijft u onaannemelijk op de vlakte over uw eigen religie, die nochtans dermate belangrijk

voor u zou zijn dat u bij terugkeer naar Tsjetsjenië vreest om deze reden vervolgd te worden. Er mag

dan ook een grondigere religieuze kennis van u worden verwacht.

Ook over het soefisme, de rivaliserende strekking waartegen uw ‘soenna’ zich afzet, is uw kennis

ongemeen beperkt.

Gevraagd om uit te leggen wat het soefisme inhoudt, kwam u niet verder dan “dat is een groep” (CG p9,

gevolgd door: “je mag niet doen wat de god en de profeet zeggen, je mag dat niet doen” (CG p9).

Ook één van de basisbegrippen, het concept van de 'zikr', dat centraal staat in menige religieuze

discussie tussen soefieten en salafisten, wist u niet uit te leggen.

Uw verklaring hierover, “ze lezen… goede dingen voor, hij wordt geprezen”, is immers geen afdoende

uitleg voor het complexe ritueel dat de 'zikr' in Tsjetsjenië werkelijk is (zie info toegevoegd).

Uw religieuze kennis laat dan ook te wensen over, wat de ernst van uw radicale geloofsovertuiging

danig teniet doet. Van iemand die op intense wijze met religie bezig is en hiervoor zijn vaderland de rug

toekeert, mag verwacht worden dat hij beter op de hoogte is van de belangrijkste concepten en

discussiepunten tussen de twee grootste religieuze stromingen binnen de Tsjetsjeense samenleving.

Bovendien gaf u zelf reeds aan weinig interesse te hebben voor religieuze kwesties (PO: noem enkele

strekkingen, AZ: “soefisme Khabashisme, sjiet,… Ik heb er me nooit in geïnteresseerd”, CG p7).

U gaf aan dat soefisten nieuwe regels hebben. Wanneer u gevraagd werd wie de regels

maakt, antwoordde u: “ze hebben eigen imams, sheikhs, profeten ofja… ik weet het niet” (CGp10).

Uw opvallende desinteresse doet de geloofwaardigheid van uw strikte geloofsovertuiging verder teniet.

U baseerde zich bovendien op uw uiterlijk om uw risico op vervolging te staven (CGp6). U zou

naar eigen zeggen enkel en alleen al omwille van uw baard en het ontbreken van een snor kunnen

opgepakt worden.

Er kan echter opgemerkt worden dat u zich hiervoor slechts baseert op veronderstellingen, zonder

concrete elementen te verschaffen (CGp6).

Er werd gedurende het gehoor op het CG dd12/06/2014 vastgesteld dat u geen duidelijk afwijkend

uiterlijk heeft, hetwelk een vrees voor vervolging zou rechtvaardigen.

Uw enige uiterlijke kenteken zou uw baard zijn. Er werd echter vastgesteld dat uw verklaringen

dienaangaande niet stroken met de informatie waarover het CG beschikt.

Zo stelde u reeds sinds uw 18de verjaardag (CGp6), zijnde in 2010, uw baard te laten staan. Op de

verschillende foto’s waarover de asielinstanties beschikken blijkt nochtans dat u pas na uw vertrek naar

Duitsland in 2013 uw baard liet staan (zie foto’s administratief dossier).

Uit de verklaringen van uw broer B.D. blijkt overigens dat u uw baard op vraag van uw moeder afschoor,

wat wijst op de relativiteit van uw ‘principiële’ baarddracht (gehoorverslag B.D., p11).

Daarenboven moet benadrukt worden dat er geen indicaties zijn dat elke man met baard (en zonder

snor) voorwerp zou uitmaken van vervolging in Tsjetsjenië, zoals u stelt (CGp6), te meer gezien het feit

dat ook president Ramzan Kadyrov zelf regelmatig een baard - zonder snor- draagt (zie afbeeldingen

toegevoegd aan het administratieve 3 dossier).

Uw verklaringen stemmen dan ook geenszins overeen met de algemeen bekende informatie over

Tsjetsjenië.

U bracht zelf evenmin concrete elementen aan die uw relaas ondersteunen. Immers, ook de

Tsjetsjeense mannen die worden afgebeeld in de video’s en de foto’s die u het CG nog bezorgde blijken

doorgaans een baard te dragen, wat uw uitspraken nog verder ondergraaft.

Gezien bovenstaande kan aan de ernst van uw religieuze overtuiging geen geloof worden gehecht.

Wat betreft het risico dat u mogelijk zou kunnen worden opgeroepen door het leger om te strijden

in Oekraïne (CG p8, DVZ vragenlijst 3.5), dient erop gewezen te worden dat u zich slechts baseert

op veronderstellingen en u ver vooruit loopt op de actuele feiten.

Immers, volgens de meest recente berichtgeving is Rusland géén strijdende partij in het Oekraïense

conflict (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier).

Hoewel er berichten zijn die erop wijzen dat een militie met Tsjetsjeense leden actief zou zijn in Oost-

Oekraïne, zijn er hoegenaamd geen aanwijzingen dat deze militie bevolkt zou zijn door mannen die

recent door de Russische autoriteiten werden opgeroepen om verplicht hun dienstplicht te vervullen, wel

integendeel (zie info toegevoegd).

U baseert uw vrees dan ook louter op veronderstellingen en geruchten (CGp8), die niet stroken met de

algemeen bekende informatie in verband met het conflict.

Bovendien moest u toegeven dat er nog geen oproepingsbrief op uw naam werd uitgegeven (CGp8).

U liet dan ook na om uw veronderstellingen te staven met enig concreet element dat erop zou wijzen dat

u daadwerkelijk zou worden opgeroepen om uw dienstplicht te vervullen, zonder de mogelijkheid om

voor een alternatieve dienst te kiezen.
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Bovendien blijkt uit de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier, dat de kans dat

dienstplichtigen in Tsjetsjenië worden opgeroepen om hun legerdienst te vervullen bijzonder klein is

omdat de Russische centrale overheid o.a. uit veiligheidsoverwegingen hiertegen gekant is.

Uw vrees om in geval van terugkeer naar uw land opgeroepen te zullen worden om te gaan vechten in

Oekraïne blijkt dan ook ongegrond.

Wat betreft uw vrees voor ernstige problemen bij terugkeer naar Tsjetsjenië, omwille van het feit dat u

in het buitenland heeft verbleven, is het Commissariaat-generaal na analyse van informatie beschikbaar

op het Commissariaat-generaal, en waarvan een synthese is toegevoegd aan het administratief

dossier, van oordeel dat uw vrees niet gegrond is.

Enkele bronnen geven aan dat de Tsjetsjenen die van het buitenland naar Tsjetsjenië terugkeren

een risicogroep vormen.

Gezien de informatie die werd verzameld bij andere bronnen is er echter geen reden om te besluiten dat

alle Tsjetsjenen die naar Tsjetsjenië terugkeren, onder wie de Tsjetsjenen die in het buitenland een

asielaanvraag hebben ingediend, met reden vrezen vervolgd te worden of een reëel risico lopen om

ernstige schendingen te ondergaan zoals wordt begrepen in de asielmaterie, enkel en alleen door deze

terugkeer.

Verschillende betrouwbare en gerenommeerde bronnen (International Crisis Group, Human

Rights Watch, Caucasian Knot) maken immers geen enkele melding van het feit dat de Tsjetsjenen die

van het buitenland naar Tsjetsjenië terugkeren op zich een risicogroep zouden vormen. En noch

de Internationale Organisatie voor Migratie noch de Oostenrijkse asielinstantie vermelden problemen

voor de Tsjetsjenen die gebruik hebben gemaakt van een terugkeerprogramma naar Tsjetsjenië.

Wat betreft het terugkeerprogramma in kwestie dat wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie

voor Migratie, dat momenteel nog steeds loopt en waarvan honderden personen gebruik hebben

gemaakt, dient men de nadruk te leggen op het feit dat de terugkeer op vrijwillige basis gebeurt en

worden voorafgegaan door een individueel advies van de IOM wat betreft de aangeboden opties

en mogelijkheden. Men dient eveneens op te merken dat er na de terugkeer ter plaatse een opvolgings-

en ondersteuningsprocedure wordt verzekerd, in het kader van deze procedure hebben de

betrokken personen de kans om eventuele problemen die ze hebben ondervonden mee te delen,

waaronder eventuele problemen die verband houden met de veiligheid.

Nog andere bronnen halen individuele gevallen aan waarbij Tsjetsjenen ernstige problemen

hebben ondervonden bij hun terugkeer in Tsjetsjenië.

Uit nadere gegevens die werden verzameld rond de omstandigheden waarin deze personen ernstige

problemen hadden ondervonden bij hun terugkeer in Tsjetsjenië bleek dat zij werden geviseerd of kans

liepen om geviseerd te worden los van deze terugkeer.

Het is duidelijk dat de reden voor de problemen die ze hadden ondervonden niet de terugkeer naar

Tsjetsjenië op zich is of enkel en alleen het feit dat ze asiel hebben aangevraagd in het buitenland, maar

elementen die eigen zijn aan hen en die, in voorkomend geval, hen doen opmerken in een groep die

beschouwd kan worden als zijnde een risicogroep (omstandigheden die verband houden met

hun eerdere voorgeschiedenis voor hun vertrek, vermoedelijke of reële banden van de betrokkene of

van zijn of haar naasten met gewapende groeperingen, de hoedanigheid van tegenstander van het

regime).

Op basis van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, kan men dus niet

besluiten dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland terugkeert naar Tsjetsjenië enkel en alleen door

deze 4 terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde asielzoeker is een

risico loopt om het slachtoffer te worden van een groepsvervolging, namelijk een vervolging die het

gevolg is van een bewust en systematisch beleid, waarmee men iedere persoon die lid is van een

welbepaalde groep op willekeurige wijze kan treffen, enkel en alleen doordat hij of zij deel uitmaakt van

deze groep. Men kan evenmin besluiten dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland naar Tsjetsjenië

terugkeert enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een

uitgeprocedeerde asielzoeker is systematisch een reëel risico loopt om ernstige schendingen te

ondergaan in de zin van de reglementering met betrekking tot de subsidiaire bescherming.

Wat u betreft, de vrees die u zou kunnen hebben en het risico dat u zou kunnen lopen in het geval

van een terugkeer naar Tsjetsjenië werden beoordeeld in het licht van uw persoonlijke situatie.

Uw bewering als zou u meer geviseerd worden omwille van uw beweerde religieuze strekking, kan

gezien de ongeloofwaardigheid van dit motief niet worden beschouwd als een risico.

Wat uw algemene verwijzing naar de onstabiele toestand in Tsjetsjenië 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
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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.

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.

U legde geen documenten voor die bovenstaande beslissing zouden kunnen wijzigen.

Er dient benadrukt te worden dat u uw geboorteakte tot op heden niet heeft voorgelegd. U gaf tijdens uw

gehoor op het CG aan dat u niet weet waar ze is, en dat alle documenten in Duitsland achterbleven

(CGp4).

Nochtans verklaarde u eerder ten opzichte van de DVZ, vlak na jullie terugkeer uit Duitsland, dat

uw geboorteakte nog in het opvangcentrum lag en u deze zou voorleggen op het CG (DVZ verklaring

vraag 26B).

Uw dubbelzinnige verklaringen betreffende uw geboorteakte zijn opmerkelijk.

Mogelijk houdt u deze achter om eventuele bijkomende informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de

afgifte van een paspoort, te verbergen voor de Belgische instanties.

Wat betreft de USB stick die u het CG na het gehoor nog bezorgde kan opgemerkt worden dat de

herkomst van de foto’s en filmpjes hoogst onduidelijk is.

De bewijswaarde is dan ook gering. De beelden bevatten bovendien geen informatie over uw

persoonlijke situatie (cfr. CGp6).

Bijgevolg kan deze usb-stick voorgaande weigeringsmotieven niet in positieve zin ombuigen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook in hoofde van uw broer, B.D. (ov 7.869.525) die zich

grotendeels op dezelfde motieven baseert als u, een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire bescherming werd genomen.

De tweede asielaanvraag van uw moeder, Z.B. (ov 6.484.252), die ze gelijktijdig indiende samen

met uzelf en uw broer, en waarin ze gelijkaardige motieven opwerpt, werd afgesloten met een weigering

tot inoverwegingname.

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.”

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoeker, B.D., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, geboren te Grozny op 24.05.1994.

U woonde tot uw vertrek uit uw land van herkomst in 2004 in Stariye Atagi, samen met uw vader,

moeder (ov 6.484.252 ), broer I.D. (ov 7.869.523), broer S. en zussen I. en M..

Toen u nog in Tsjetsjenië woonde, hebben rebellen verbleven in uw ouderlijke huis. Omdat jullie

verklikt werden, werd uw tante vermoord en uw vader ontvoerd en mishandeld.

Hierdoor, en omwille van de oorlog, verlieten jullie Tsjetsjenië.

U reisde als minderjarige samen met uw gezin naar Polen in april 2004, waar uw ouders een

asielaanvraag indienden.

In september 2009 besloot uw moeder om met de kinderen door te reizen naar België.

Uw vader bleef achter in Polen. Sindsdien heeft u geen contact meer met hem.

Uw moeder diende op 7 september 2009 in België een asielaanvraag in.

Deze werd op 1 maart 2012 afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in beroep bevestigd.

Hierop trok u in 2013 met uw gezin naar Duitsland waar jullie een asielaanvraag indienden.

Na een Dublinoverdracht aan België vroeg uw moeder een tweede keer asiel bij de Belgische instanties

op 8 april 2014.
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Diezelfde dag dienden ook uw broer Islam en uzelf hier voor het eerst als meerderjarigen een

asielverzoek in.

Naast de door uw moeder aangehaalde problemen die tot jullie vertrek uit Tsjetsjenië hebben geleid,

kan u niet terugkeren naar Tsjetsjenië omwille van het onverdraagzame klimaat ten opzichte

van praktiserende moslims, zoals uzelf. U vreest opgepakt en vermoord te worden omwille van uw

geloof.

Daarnaast vreest u als landverrader beschouwd te worden bij uw terugkeer naar Tsjetsjenië omwille

van uw langdurig verblijf in Europa.

Bovendien vreest u als militair naar Oekraïne gestuurd te worden, wat u niet wil.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u een usb-stick voor met foto’s en video-opnames,

ondermeer in verband met de situatie in Oekraïne en religieuze strubbelingen in Tsjetsjenië.

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 1 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 uw vrees zich op verschillende vlakken situeert: enerzijds heeft uw

familie voor jullie vertrek uit uw land van herkomst problemen gekend met de autoriteiten omwille van

rebellen die bij jullie zouden verbleven hebben.

Daarnaast zou u niet meer kunnen terugkeren naar Tsjetsjenië omdat u problemen vreest omwille van

uw religie.

Ook uw langdurig verblijf in Europa zou volgens u tot problemen kunnen leiden. Tot slot vreest u om

gerekruteerd te worden voor de strijd in Oekraïne.

U heeft het risico op vervolging waaraan u onderworpen zou zijn echter niet aannemelijk weten maken.

Wat betreft de problemen die uw familie zou gekend hebben met de autoriteiten, en die reeds

het onderwerp uitmaakten van de asielaanvragen van uw moeder, moet benadrukt worden dat de

initiële asielaanvraag van uw moeder werd afgewezen, en dit omdat de geloofwaardigheid van haar

asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door haar aangehaalde feiten en redenen niet

als bewezen werden beschouwd.

U bracht geen elementen aan die deze appreciatie drastisch kan wijzigen.

Bovendien kan opgemerkt worden dat u dergelijk motief onvermeld liet tijdens uw initiële gehoor op

de DVZ (DVZ vragenlijst 3.4, 3.5, 3.8). U vermeldde er immers slechts als bijkomende opmerking dat u

als 10 jarige uw land van herkomst zou verlaten hebben omwille van de oorlog (DVZ vragenlijst 3.8).

Over de specifieke feiten, het onderdak bieden aan rebellen en de mishandeling van uw vader, die

u naderhand tijdens uw gehoor op het CG terloops vermeldde (CG p6), repte u niet, wat de ernst

en geloofwaardigheid van uw vrees in dit verband verder ondermijnt.

Ook uw vrees voor vervolging om religieuze redenen heeft u niet hard gemaakt.

Zo blijkt u vooreerst bijzonder slecht op de hoogte aangaande de situatie in Tsjetsjenië wat betreft

religieuze beleving.

Zo stelde u tijdens uw initiële gehoor bij de DVZ duidelijk dat de huidige Tsjetsjeense president

tegen praktiserende moslims is, zonder enig onderscheid te maken tussen de verschillende strekkingen

binnen de geloofsgemeenschap van moslims.

Ook later, tijdens uw gehoor op het CG verklaarde u nog: “bijvoorbeeld, u vroeg of ik een praktiserend

moslim was, ik zei ja, dat wil zeggen dat ik de koran moet naleven, maar in mijn thuisland mag dat

niet.“(CGp5) Uw verklaring lijkt daarmee pertinent voorbij te gaan aan het feit dat de Tsjetsjeense

republiek per definitie een moslimrepubliek is. U haalde daarnaast nog aan dat iemand met een kleine

baard problemen zou krijgen (CGp6), wat niet strookt met de bekende traditionele baarddracht die in

Tsjetsjenië gebruikelijk is (zoals geïllustreerd met de foto’s van president Kadyrov, toegevoegd aan het
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administratieve dossier, en zoals de Tsjetsjeense mannen op de beelden die uzelf via USB-stick aan het

CG bezorgde).

Het is bovendien uiterst opmerkelijk dat u vreest omwille van uw ‘ware geloof’ vervolgd te worden in

uw land van herkomst, maar daarentegen zelf reeds aanhaalt dat uw eigen kennis over uw geloof

erg beperkt is. Zo antwoordde u, gevraagd naar uw religieuze strekking: “Ik hang enkel aan wat Allah

van ons verwacht, maar ik heb eigenlijk geen verstand van de verschillende strekkingen” (CGp3),

waarmee u uw eigen onwetendheid reeds aangeeft. Hetzelfde kan gezegd worden van uw uitspraak:

“wat ik ook niet mag doen is de mensen uitleggen wat de echte islam is, bijvoorbeeld dat ze geen zakat

mogen doen. Dat mag je ook niet zeggen. Natuurlijk, ik beschik niet over een grote kennis daarover nu,

maar er zijn mensen met een grote kennis daarover en die mogen daar niets over zeggen of ze

verdwijnen meteen” (CGp6).

Hiermee ondergraaft u wederom de geloofwaardigheid en de ernst van uw geloofsovertuiging, die u

nochtans zou verhinderen om naar uw land van herkomst terug te keren.

Bovendien heeft u geenszins aangetoond dat u persoonlijk enige vrees dient te koesteren bij een

terugkeer omwille van uw beweerde geloofsovertuiging.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat voornamelijk uiterlijke kenmerken het risico op vervolging zouden

verhogen. Zo stelde u dat u geen baard zou mogen dragen in Tsjetsjenië (CG p6, p7).

Er dient benadrukt te worden dat u ook hier in België, waar u die vrijheid zeker wel heeft, er voor kiest

om geen baard te dragen. Ook uw klederdracht vertoont geen opvallende kenmerken. Hoewel 2 u

aanhaalt dat de kaftan dragen verboden zou zijn (CGp11), werd opgemerkt dat u de kaftan ook in België

niet draagt (CGp11), wat u slechts pareerde met “omdat het niet verplicht is. Maar daar mag het niet”.

Uw beweringen raken dan ook kant noch wal. Wanneer u met uw weinig logische

stellingen geconfronteerd werd, antwoordde u slechts: “Weet je, ik heb nog geen voldoende haargroei

om een baard te laten staan. Over de rest kan u niet op zicht zeggen of ik een goede of slechte moslim

ben. Er zijn veel mensen die wel een baard dragen en op een echte islamiet lijken, maar in werkelijkheid

is het niet zo” (CGp8), waarmee u geenszins verklaart waarom u, die geen enkel uiterlijk kenmerk van

een islamiet vertoont, toch een risico op vervolging zou dienen te vrezen. U verwijst nog naar uw broer,

die wel een baard draagt, en die volgens u daardoor een risico zou lopen (CGp8, CGp10). Echter, er

kan opgemerkt worden dat u zelf aangaf dat uw broer op eenvoudige vraag van uw moeder zijn

baard afschoor (CG p11), waaruit de relativiteit van zijn religieuze principes mag blijken. Daarenboven

moet benadrukt worden dat er geen indicaties zijn dat elke man met baard (en zonder snor) voorwerp

zou uitmaken van vervolging in Tsjetsjenië, wel integendeel. Het is immers algemeen bekend dat

ondermeer president Ramzan Kadyrov zelf regelmatig een baard - zonder snor- draagt (zie

afbeeldingen toegevoegd aan het administratieve dossier). Uw verklaringen stemmen dan ook

geenszins overeen met de algemeen bekende informatie over de Tsjetsjeense context. U stelde

bovendien dat een vriend van u, aanhanger van dezelfde religie als u, naar Tsjetsjenië terugkeerde en

er reeds enkele maanden woont en werkt, zonder problemen te kennen. U verklaart dit doordat hij heel

voorzichtig is en hij zijn religie verbergt (CGp10). Het is dan ook niet onredelijk om te verwachten dat

ook u, indien u uw strikte geloofsovertuiging al aannemelijk zou kunnen maken, quod non, bij terugkeer

naar Tsjetsjenië uw religie op discrete wijze zou kunnen beleven.

Het is daarenboven hoogst opmerkelijk dat u uw religieuze strekking, die de kern vormt van

uw asielrelaas, niet preciezer kan benoemen. Zo antwoordde u, gevraagd naar uw religieuze

strekking, aanvankelijk: “hoe bedoelt u…? Er is sunna en koran, ja…?” (CGp3), om vervolgens te stellen

: “Ik hang enkel aan wat Allah van ons verwacht, maar ik heb eigenlijk geen verstand van de

verschillende strekkingen. Ik denk dat u bedoelt soennieten of sjieten, ja, dan zijn wij soennieten”

(CGp3). U benoemde uw eigen religieuze strekking als ‘koran en soenna’ (CG p7), en u stelde dat er

geen andere naam wordt gebruikt (idem). Uw verklaringen zijn dan ook hoogst opmerkelijk, aangezien

het algemeen bekend is dat de Islamitische tegenstroom in Tsjetsjenië, die zich afzet tegen het

gangbare soefisme, salafisten zijn (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier). Het zijn

immers de salafisten die vaak over dezelfde kam worden geschoren als de rebellenbeweging. Dat u de

naam van deze strekking, waarvan u doet uitschijnen dat u ertoe behoort en als dusdanig een verhoogd

risico op vervolging loopt, niet kent, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw religieuze

overtuiging, die nochtans dermate belangrijk voor u zou zijn dat u bij terugkeer naar Tsjetsjenië vreest

om deze reden vervolgd te worden. Opnieuw tonen uw spontane verklaringen uw flagrante

onwetendheid over de Tsjetsjeense situatie op godsdienstig vlak, wat de geloofwaardigheid van het

hoofdmotief van uw asielaanvraag verder teniet doet.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan aan de ernst van uw religieuze overtuiging geen geloof

worden gehecht.

Wat betreft het risico dat u mogelijk zou kunnen worden opgeroepen door het leger om te strijden

in Oekraïne (CG p7, p9), dient erop gewezen te worden dat u zich slechts baseert op veronderstellingen

en geruchten, en dat u ver vooruit loopt op de actuele feiten. Immers, volgens de meest
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recente berichtgeving is Rusland géén strijdende partij in het Oekraïense conflict (zie informatie

toegevoegd aan het administratieve dossier). Hoewel er berichten zijn die erop wijzen dat een militie

met mogelijk Tsjetsjeense leden actief zou zijn in Oost-Oekraïne, zijn er hoegenaamd geen

aanwijzingen dat deze militie bevolkt zou zijn door mannen die recent door de Russische autoriteiten

werden opgeroepen om verplicht hun dienstplicht te vervullen, wel integendeel (zie info toegevoegd).

Bovendien blijkt uit de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier, dat de kans dat

dienstplichtigen in Tsjetsjenië worden opgeroepen om hun legerdienst te vervullen bijzonder klein is

omdat de Russische centrale overheid o.a. uit veiligheidsoverwegingen hiertegen gekant is. Uw loutere

beweringen dat u voor militaire operaties in Oekraïne zou worden ingezet, kan dan ook geenszins als

een valabel element worden beschouwd in de beoordeling van uw nood aan internationale

bescherming. U liet overigens na om uw veronderstellingen te staven met enig concreet element dat

erop zou wijzen dat u daadwerkelijk zou worden opgeroepen om uw dienstplicht te vervullen. Uw vrees

om in geval van terugkeer naar uw land opgeroepen te zullen worden om te gaan vechten in Oekraïne

blijkt dan ook ongegrond.

Wat betreft uw vrees voor ernstige problemen bij terugkeer naar Tsjetsjenië omwille van het feit dat u

in het buitenland heeft verbleven, is het Commissariaat-generaal na analyse van informatie beschikbaar

op het Commissariaat-generaal, en waarvan een synthese is toegevoegd aan het administratief

dossier, van oordeel dat uw vrees niet gegrond is.

Enkele bronnen geven aan dat de Tsjetsjenen die van het buitenland naar Tsjetsjenië terugkeren

een 3 risicogroep vormen. Gezien de informatie die werd verzameld bij andere bronnen is er echter

geen reden om te besluiten dat alle Tsjetsjenen die naar Tsjetsjenië terugkeren, onder wie de

Tsjetsjenen die in het buitenland een asielaanvraag hebben ingediend, met reden vrezen vervolgd te

worden of een reëel risico lopen om ernstige schendingen te ondergaan zoals wordt begrepen in de

asielmaterie, enkel en alleen door deze terugkeer.

Verschillende betrouwbare en gerenommeerde bronnen (International Crisis Group, Human

Rights Watch, Caucasian Knot) maken immers geen enkele melding van het feit dat de Tsjetsjenen die

van het buitenland naar Tsjetsjenië terugkeren op zich een risicogroep zouden vormen. En noch

de Internationale Organisatie voor Migratie noch de Oostenrijkse asielinstantie vermelden problemen

voor de Tsjetsjenen die gebruik hebben gemaakt van een terugkeerprogramma naar Tsjetsjenië. Wat

betreft het terugkeerprogramma in kwestie dat wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie

voor Migratie, dat momenteel nog steeds loopt en waarvan honderden personen gebruik hebben

gemaakt, dient men de nadruk te leggen op het feit dat de terugkeer op vrijwillige basis gebeurt en

worden voorafgegaan door een individueel advies van de IOM wat betreft de aangeboden opties

en mogelijkheden. Men dient eveneens op te merken dat er na de terugkeer ter plaatse een opvolgings-

en ondersteuningsprocedure wordt verzekerd, in het kader van deze procedure hebben de

betrokken personen de kans om eventuele problemen die ze hebben ondervonden mee te delen,

waaronder eventuele problemen die verband houden met de veiligheid.

Nog andere bronnen halen individuele gevallen aan waarbij Tsjetsjenen ernstige problemen

hebben ondervonden bij hun terugkeer in Tsjetsjenië. Uit nadere gegevens die werden verzameld rond

de omstandigheden waarin deze personen ernstige problemen hadden ondervonden bij hun terugkeer

in Tsjetsjenië bleek dat zij werden geviseerd of kans liepen om geviseerd te worden los van

deze terugkeer. Het is duidelijk dat de reden voor de problemen die ze hadden ondervonden niet de

terugkeer naar Tsjetsjenië op zich is of enkel en alleen het feit dat ze asiel hebben aangevraagd in het

buitenland, maar elementen die eigen zijn aan hen en die, in voorkomend geval, hen doen opmerken in

een groep die beschouwd kan worden als zijnde een risicogroep (omstandigheden die verband houden

met hun eerdere voorgeschiedenis voor hun vertrek, vermoedelijke of reële banden van de betrokkene

of van zijn of haar naasten met gewapende groeperingen, de hoedanigheid van tegenstander van het

regime).

Op basis van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, kan men dus niet

besluiten dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland terugkeert naar Tsjetsjenië enkel en alleen door

deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde asielzoeker is een

risico loopt om het slachtoffer te worden van een groepsvervolging, namelijk een vervolging die het

gevolg is van een bewust en systematisch beleid, waarmee men iedere persoon die lid is van een

welbepaalde groep op willekeurige wijze kan treffen, enkel en alleen doordat hij of zij deel uitmaakt van

deze groep. Men kan evenmin besluiten dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland naar Tsjetsjenië

terugkeert enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een

uitgeprocedeerde asielzoeker is systematisch een reëel risico loopt om ernstige schendingen te

ondergaan in de zin van de reglementering met betrekking tot de subsidiaire bescherming.

Wat u betreft, de vrees die u zou kunnen hebben en het risico dat u zou kunnen lopen in het geval

van een terugkeer naar Tsjetsjenië werden beoordeeld in het licht van uw persoonlijke situatie. Uw
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bewering als zou u meer geviseerd worden omwille van uw beweerde religieuze strekking, kan gezien

de ongeloofwaardigheid van dit motief niet worden beschouwd als een risico.

Wat uw algemene verwijzing naar de onstabiele toestand in Tsjetsjenië 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 4 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.

U legde geen documenten voor die bovenstaande beslissing zouden kunnen wijzigen. Er

dient benadrukt te worden dat u uw geboorteakte, die nochtans in uw moeders bezit was ten tijde van

haar eerste asielaanvraag, tot op heden niet heeft voorgelegd. U gaf tijdens uw gehoor op het CG aan

dat ze verloren is geraakt in Duitsland (CGp4). Bijgevolg kan niet uitgesloten worden dat u uw

geboorteakte bewust achterhoudt om eventuele bijkomende informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot

de afgifte van een paspoort, te verbergen voor de Belgische instanties. Wat betreft de USB stick die u

het CG na het gehoor nog bezorgde, kan opgemerkt worden dat de herkomst van de foto’s en filmpjes

hoogst onduidelijk is. De bewijswaarde ervan is dan ook gering. De beelden bevatten bovendien

geen informatie over uw persoonlijke situatie. Bijgevolg kan deze usb-stick voorgaande

weigeringsmotieven niet in positieve zin ombuigen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook in hoofde van uw broer, I.D. (ov 7.869.523), die zich

grotendeels op dezelfde motieven baseert als u, een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire bescherming werd genomen. De tweede asielaanvraag van uw moeder,

Z.B. (ov 6.484.252), die ze gelijktijdig indiende samen met uzelf en uw broer, en waarin ze gelijkaardige

motieven opwerpt, werd afgesloten met een weigering tot inoverwegingname.

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

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 19 augustus 2014 (zie p. 3) 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”.

Ze bespreken de zorgvuldigheidsverplichting en laten gelden dat verschillende verklaringen elkaar

kunnen aanvullen en dat het feit dat ze later (zie p. 4) “een completer verhaal” zouden hebben gegeven,

niet betekent dat er een tegenstrijdigheid is met het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken; er dient

volgens hen te worden nagegaan of de ingeroepen elementen wel te wijten zijn aan henzelf.

Volgens verzoekers is er (zie p. 4) “geen enkele feitenvinding gebeurd”, gezien de commissaris-

generaal zich beperkt heeft “tot een eenzijdige – verkeerde - interpretatie van bepaalde gegevens en de

opmerking in de eerste plaats inzake de ernstige problemen die de familie van verzoekers hebben

gekend, dat deze reeds behandeld werden en als ongeloofwaardig werden beschouwd”.

Ze vinden het (zie p. 4) “totaal niet correct om zomaar zonder enig onderzoek terzake op basis van

andermans dossier en zonder dienaangaande gedetaileerde repliek te voeren op hetgeen door

verzoekers gesteld is geworden, te gaan oordelen net alsof de situatie van de gemelde personen niet
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relevant zou zijn op basis van het feit dat het één en ander in het verleden in een ander dossier reeds

werd onderzocht en als ongeloofwaardig werden aangenomen” (sic).

Ze wijzen erop dat ze (zie p. 4) “verwezen naar verschillende van zijn familieleden evenals zijn vader die

ernstige problemen hebben ondervonden met de Russische autoriteiten”, terwijl “geen enkel onderzoek

hieromtrent gevoerd” werd.

Ze hekelen het feit dat er voor personen afkomstig uit Tsjetsjenië wordt gesteld dat er weliswaar sprake

is van verdwijningen, folteringen en wederrechtelijke executies, doch anderzijds wordt besloten dat er

geen bewijzen zijn dat dergelijke situatie zich heeft voorgedaan bij verzoekers.

Ze benadrukken dat ze (zie p. 5) “trouwens een drietal problemen hebben opgeworpen te weten een

aantal familiale problemen, verder een aantal problemen door hun geloof en uiteindelijk ook een

probleem inzake inlijving in het leger”.

In een tweede middel voeren verzoekers (zie p. 5) opnieuw de schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsverplichting en de

“beginselen van behoorlijk bestuur”.

De ingeroepen elementen van de bestreden beslissingen zijn volgens hen (zie p. 6) “enkel te wijten aan

een verkeerde beoordeling van verweerster van de asielaanvraag van verzoekers”.

Ze stellen dat ze in de mate van het mogelijke geantwoord hebben op de vragen die hen werden gesteld

(zie p. 6) “doch zij uiteraard niet alles wisten en ook niet konden weten”. Ze wijzen erop dat het een

essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit wordt vermoed, doch dient bewezen te worden.

Ze benadrukken dat ze (zie p. 6) “in de mate van het mogelijke hebben geantwoord op de verschillende

vragen die gesteld werden inzake religieuze beleving in het land van herkomst, doch niet alles wisten en

niet op alle vragen doch wel het merendeel konden antwoorden”.

Ze achten het (zie p. 6) “algemeen bekend dat er thans een ernstig conflict aan de orde is tussen

enerzijds Oekraïne en anderzijds pro-Russische rebellen, die actief gesteund worden door Rusland en

waarbij tal van Russische troepen zijn samengebracht aan de grens teneinde deze rebellen bij te staan

in de gevechten”.

Ze wijzen erop (zie p. 6) “dat verzoekers sedert verschillende jaren in het buitenland hebben verbleven

en bij een terugkeer onmiskenbaar grote problemen zullen ondervinden met de russische autoriteiten”

(sic) en stellen dat in de bestreden beslissing erkend wordt dat er sprake is van een risicogroep doch

opgemerkt wordt dat dit slechts in enkele individuele gevallen tot problemen zou leiden. Dienaangaande

onderstrepen verzoekers (zie p. 6) “dat zij in het verleden reeds problemen hadden met de russische

autoriteiten wegens vermeende banden met rebellen of strijders, en wanneer zij terugkeren uit het

buitenland, onmiddellijk zullen verdacht worden en ondervraagd, en misschien zelfs gefolterd en

vermoord” (sic); volgens hen zijn dit geen geruchten “doch het logische verlengde van hetgeen reeds in

het verleden heeft plaatsgevonden”.

In een derde middel voeren verzoekers (zie p. 6) 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)

en van de rechten van verdediging. Ze voeren nogmaals de schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekers geven een theoretische omschrijving van de motiveringsplicht en merken op dat de

bestreden beslissingen niet adequaat gemotiveerd zijn.

Ze benadrukken dat in Tsjetsjenië tot op heden verscheidene problemen van

mensenrechtenschendingen voorkomen en dat de situatie aldaar steeds minder veilig is gezien de

gevechtshandelingen toegenomen zijn in omvang en in intensiteit; in dergelijke context is hun leven ten

zeerste in gevaar.

Ze verwijzen voorts naar de rechtspraak van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

ten aanzien van personen uit Tsjetsjenië en de naburige republieken die stelde dat de bevolking het

slachtoffer was van groepsvervolging.

Verder wijzen ze op de actuele situatie, gekenmerkt door ontvoeringen en verdwijningen, en stellen ze

dat men in deze omstandigheden elke aanvraag van een vluchteling uit Tstetsjenië grondig moet

onderzoeken.

Tot slot werpen ze op dat van hen niet kan verwacht worden dat ze alle elementen die ze aanbrengen,

bewijzen, terwijl van de overheid wel mag verwacht worden dat deze de nodige onderzoeken uitvoert in

plaats van zomaar over te gaan tot het nemen van een weigeringsbeslissing.

In een vierde middel voeren verzoekers (zie p. 8) opnieuw de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Ze voeren tevens een

schending aan van het “fair play”-beginsel.
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Volgens verzoekers wordt geenszins correct gemotiveerd waarom hen de subsidiaire

beschermingsstatus niet zou kunnen toegekend worden en dat er (zie p. 9) evenmin onderzoek gevoerd

werd naar de actuele situatie in Dagestan (sic).

Zij stelt dat (zie p. 9) “het uiteraard niet kan dat verzoekers naar een land worden teruggestuurd waar

volop ontvoeringen en folteringen vaststaande praktijk zijn (EVRM)”.

Naar hun 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. Hierbij verwijzen ze naar (zie p. 9) “recente Mensenrechtenrapporten van

algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen”.

Ze verwijzen tevens naar een arrest van 17 februari 2009 van het Hof van Justitie dat stelt dat het voor

de toekenning van subsidiaire beschermingsstatus niet langer nodig is aan te tonen dat er sprake is van

een persoonlijke dreiging, dat “een algemener risico” en willekeurig geweld in het land van herkomst

volstaan.

De commissaris-generaal dient er zich volgens verzoekers van te vergewissen dat ze geen enkel risico

lopen op een mensonterende behandeling ingeval van terugkeer naar hun land van herkomst. Ze

menen dan ook dat de bestreden beslissingen een schending inhouden van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet én van artikel 3 EVRM juncto artikel 13 EVRM.

Uit de bestreden beslissingen blijkt volgens verzoekers geenszins dat onderzoek werd verricht naar

artikel 3 EVRM of naar hun persoonlijke situatie.

Verzoekers vragen het hoger beroep (zie p. 10) “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.

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.
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2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekers, gezien:

(i) de problemen van hun familie, waarop verzoekers zich deels baseren, reeds ongeloofwaardig werden

bevonden in beroep in de asielprocedure van de moeder van verzoekers (RvV van 23 juli 2012, nr.

85 055), wat als vaststaand moeten worden beschouwd;

(ii) eerste verzoeker I.D. aangaande de problemen van zijn familie, verklaringen aflegt die tegenstrijdig

zijn met die van zijn moeder én met zijn eigen verklaringen (zie vragenlijst DVZ van I.D., vraag 3.5; zie

het verhoorverslag van I.D. van 12 juni 2014, p. 5; zie vragenlijst DVZ van moeder van 23 september

2010, vraag 3.5; zie het verhoorverslag van moeder van 28 februari 2012, p. 6, 7, 11;

(iii) tweede verzoeker B.D. voornoemde problemen van zijn familie niet aangaf op de Dienst

Vreemdelingenzaken en deze slechts terloops vermeldde op het Commissariaat-generaal (zie

vragenlijst DVZ, vraag 3.4, 3.5, 3.8; zie het verhoorverslag van B.D. van 12 juni 2014, p. 6);

(iv) verzoekers hun vrees omwille van religieuze redenen niet aannemelijk maken, gelet op hun

opvallende onwetendheid omtrent relevante religieuze kwesties (zie het verhoorverslag van I.D., p. 7-10;

zie het verhoorverslag van B.D., p. 3, 6);

(v) verzoekers niet aantonen dat hun (religieuze) uiterlijk bij een terugkeer voor problemen zou zorgen

en er evenmin enige indicaties zijn dat elke man met baard (en zonder snor) voorwerp zou uitmaken van

vervolging in Tsjetsjenië (zie het verhoorverslag van I.D., p. 6; zie het verhoorverslag van B.D., p. 6-11);

(vi) verzoekers nalaten met concrete elementen aannemelijk te maken dat ze daadwerkelijk zouden

worden opgeroepen om te gaan strijden in Oekraïne, gezien ze zich slechts baseren op

veronderstellingen en geruchten (zie het verhoorverslag van I.D., p. 8; zie het verhoorverslag van B.D.,

p. 7, 9) en gezien uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief

dossier, blijkt dat Rusland géén strijdende partij is in het Oekraïense conflict en dat de kans dat

dienstplichtigen in Tsjetsjenië worden opgeroepen om hun legerdienst te vervullen bijzonder klein is

omdat de Russische centrale overheid o.a. uit veiligheidsoverwegingen hiertegen gekant is;

(vii) verzoekers niet aannemelijk maken dat ze ernstige problemen riskeren bij terugkeer naar

Tsjetsjenië omwille van het feit dat ze asiel hebben aangevraagd en/of in het buitenland hebben

verbleven, gelet op de informatie in het administratief dossier.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift benadrukken dat ze “in de mate van het mogelijke hebben

geantwoord op de verschillende vragen die gesteld werden inzake religieuze beleving in het land van

herkomst, doch niet alles wisten en niet op alle vragen doch wel het merendeel konden antwoorden”,

stelt de Raad vast dat:

(i) eerste verzoeker I.D. verklaarde nog nooit van de term salafisme gehoord te hebben (zie het

verhoorverslag van I.D., p. 10) terwijl het algemeen bekend is en uit de informatie in het administratief

dossier blijkt dat de Islamitische tegenstroom in Tsjetsjenië, die zich afzet tegen het gangbare soefisme,

salafisten zijn, die over dezelfde kam worden geschoren als de rebellenbeweging, en evenmin de

verschillen tussen het soefisme concreet kon aangeven (zie het verhoorverslag van I.D., p. 7-10);

(ii) tweede verzoeker B.D. zijn religieuze strekking evenmin precies kon benoemen (cg 3) en beweerde

dat er geen andere naam dan “koran en soenna” gebruikt wordt (zie het verhoorverslag van B.D., p. 7).

De blote bewering in het verzoekschrift dat het “algemeen bekend (is) dat er thans een ernstig conflict

aan de orde is tussen enerzijds Oekraïne en anderzijds pro-Russische rebellen, die actief gesteund

worden door Rusland en waarbij tal van Russische troepen zijn samengebracht aan de grens teneinde

deze rebellen bij te staan in de gevechten”, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling dat:

(i) verzoekers nalaten met concrete elementen aannemelijk te maken dat ze daadwerkelijk zouden

worden opgeroepen om te gaan strijden in Oekraïne, gezien ze zich slechts baseren op

veronderstellingen en geruchten (zie het verhoorverslag van I.D., p. 8; zie het verhoorverslag van B.D.,

p. 7, 9);

(ii) uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat Rusland géén strijdende partij is in het

Oekraïense conflict en dat de kans dat dienstplichtigen in Tsjetsjenië worden opgeroepen om hun

legerdienst te vervullen bijzonder klein is omdat de Russische centrale overheid o.a. uit

veiligheidsoverwegingen hiertegen gekant is.

Verzoekers tonen geenszins aan dat voornoemde informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd

werd geïnterpreteerd, temeer gezien ze nalaten enige andersluidende informatie voor te leggen. Het

komt nochtans aan verzoekers toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de

betreffende informatie niet correct is.
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In hun verzoekschrift wijzen verzoekers er nog op “dat verzoekers sedert verschillende jaren in het

buitenland hebben verbleven en bij een terugkeer onmiskenbaar grote problemen zullen ondervinden

met de russische autoriteiten” (sic).

De Raad stelt vast dat uit de informatie in het administratief dossier van het Commissariaat-generaal,

niet blijkt dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland terugkeert naar Tsjetsjenië enkel en alleen door

deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde asielzoeker is, een

risico loopt om het slachtoffer te worden van een groepsvervolging, namelijk een vervolging die het

gevolg is van een bewust en systematisch beleid, waarmee men iedere persoon die lid is van een

welbepaalde groep op willekeurige wijze kan treffen, enkel en alleen doordat hij of zij deel uitmaakt van

deze groep.

Men kan evenmin besluiten dat iedere Tsjetsjeen die van het buitenland naar Tsjetsjenië terugkeert

enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde

asielzoeker is, systematisch een reëel risico loopt om ernstige schendingen te ondergaan in de zin van

de reglementering met betrekking tot de subsidiaire bescherming.

Waar in het verzoekschrift aangevoerd wordt dat in de beslissing van de commissaris-generaal erkend

wordt dat er sprake is van een risicogroep doch wordt gesteld dat dit slechts in enkele individuele

gevallen tot problemen zou leiden, terwijl verzoekers “in het verleden reeds problemen hadden met de

russische autoriteiten wegens vermeende banden met rebellen of strijders, en wanneer zij terugkeren uit

het buitenland, onmiddellijk zullen verdacht worden en ondervraagd, en misschien zelfs gefolterd en

vermoord” (sic), wijst de Raad erop dat er -om voornoemde redenen- geen geloof wordt gehecht aan de

door verzoekers aangehaalde problemen “met de russische autoriteiten wegens vermeende banden met

rebellen of strijders” (sic) en verzoekers aldus niet aannemelijk maken dat ze bij een terugkeer naar

Tsjetsjenië problemen zouden kennen omwille van elementen die hen doen opvallen in een groep die

beschouwd kan worden als zijnde een risicogroep, bijvoorbeeld vermoedelijke of reële banden van de

betrokkene of van zijn of haar naasten met gewapende groeperingen.

Gelet op bovenstaande argumenten wordt aan het asielrelaas van verzoekers geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (RvS 12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid, geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel

(RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van

de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekers een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

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

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

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

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

voormelde wetsbepalingen.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in Tsjetsjenië geen

binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet.

Op basis van “COI Focus Tsjetsjenië. Veiligheidssituatie” van 24 juni 2013 door de commissaris-

generaal toegevoegd aan het administratief dossier, stelt de Raad immers vast 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.

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
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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 blote bewering in het verzoekschrift dat de situatie tot op heden in Tsjetsjenië er één is van

willekeurig geweld met ontvoeringen, verdwijningen en folteringen, en hun verwijzing naar “recente

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

worden bijgevoegd-, doet geen afbreuk aan bovenstaande informatie en tonen bijgevolg geenszins aan

dat er in verzoekers land van herkomst een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de

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

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 verzoekers 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 de voormelde wet aantonen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


