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nr. 147 230 van 5 juni 2015

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 13 januari 2015 heeft

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

11 december 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

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

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart het Russische staatsburgerschap te bezitten en van Tsjetsjeense origine te zijn. U bent

geboren in Khasavyurt (Dagestan) en woont in het dorp Pokrovskoye (Dagestan).

U bent de vrouw van A.S. (O.V. X) met wie u vier minderjarige kinderen heeft: M. S. (O.V. X), Am. S.

(O.V. X), A. S. (O.V. X) en As. S..

In de lente van 2012 hoort u van uw man A.S. dat er in de buurt van jullie dorp Pokrovskoye een UAZ is

opgeblazen. Uw man was op dat moment in de buurt voor zijn werk en wordt daardoor beschuldigd

van betrokkenheid bij deze aanslag.

Mannen in burger komen bij jullie thuis binnenvallen, maar uw man is dan niet thuis. U wordt door hen

bedreigd.
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Enkele maanden later komen mensen van de OMON opnieuw bij jullie thuis langs en slaan uw man in

elkaar in de tuin.

Uw schoonvader beslist dat het beter is dat jullie uit het land vertrekken. U gaat daarop bij uw eigen

ouders intrekken omdat u schrik heeft.

Uiteindelijk verlaat u Dagestan in het najaar van 2012.

Samen met uw man en uw drie kinderen op dat moment gaan jullie eerst naar Polen waar jullie een

asielaanvraag indienen op 11 november 2012.

Jullie wachten echter niet op het resultaat daarvan en trekken vrijwel meteen verder naar België.

Op 28 november 2012 doen u en uw man samen een asielaanvraag in België.

Op 28 januari 2013 beslist de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat deze aanvraag onontvankelijk is

omdat Polen verantwoordelijk is.

Jullie gaan evenwel niet naar Polen terug.

Sinds jullie in België aangekomen zijn, verslechtert de verstandhouding tussen u en uw man. Hij begint

u te bedreigen en te slaan en richt zich zelfs tegen jullie kinderen.

Wat de reden hiervoor is weet u zelf niet goed.

Op 13 november 2013 wordt uw jongste zoon in België geboren.

Kort daarna scheiden u en uw man religieus omdat jullie beiden beseffen dat dat het beste voor jullie is.

Deze scheiding heeft evenwel geen invloed op de houding van uw man tegenover u: tijdens jullie

verblijven in de opvangcentra van Bierset en Fraipont komt het tussen u en uw man geregeld tot

gewelddadige incidenten. Af en toe wordt de politie erbij gehaald door de medewerkers van de centra. In

Fraipont worden jullie in apart kamers geplaatst, maar dit weerhoudt uw man er niet van u te slaan.

Op 24 maart 2014 wordt uw ex-man naar Polen gerepatrieerd; u kan in België blijven.

Terwijl uw ex-man in afwachting van deze uitzetting in een gesloten centrum verblijft, laat hij u weten dat

het uw fout is dat hij zal worden uitgewezen en dreigt hij ermee dat hij u wel zal vinden.

Op 11 september 2014 wordt uw bevel om het grondgebied te verlaten door de DVZ ingetrokken en

wordt België alsnog verantwoordelijk geacht voor de behandeling van uw asielaanvraag.

Hoewel uw man niet meer in België is, wordt u door zijn vrienden en kennissen nog onder druk gezet en

bedreigd dat hij u wel zal vinden, waar ook.

In Dagestan is enkel uw eigen moeder op de hoogte van het geweld door uw ex-man en het feit dat

jullie religieus gescheiden zijn.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer bij de Belgische asielinstanties:

uw origineel Russisch intern paspoort, een kopie van het Russisch intern paspoort van uw ex-man, uw

originele geboorteakte en die van uw kinderen, de verklaringen van de adjunct-directeur van het

centrum van Fraipont bij de politie en de kopies van drie medische attesten en een psychologisch

verslag.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u initieel uit Dagestan was weggevlucht samen met uw toenmalige man,

wegens diens problemen in het land.

U verklaart nu niet terug te kunnen naar uw land omwille van deze initiële problemen en omwille van het

gewelddadige gedrag van uw toenmalige man van wie u ondertussen in België gescheiden was – u

vreest daarbij ook dat hij in Dagestan de kinderen van u zal afpakken (CGVS 21.11.2014 p. 11 & p. 16).

Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u het vluchtelingen- of het subsidiaire

beschermingsstatuut niet kan worden toegekend omwille van de volgende redenen.

Wat betreft de problemen van uw toenmalige man waarvoor u in de herfst van 2012 uit

Dagestan was vertrokken, verklaarde u aanvankelijk op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat

enkele onbekende mannen met baarden uw huis waren binnengevallen op zoek naar uw man en dat ze

daarbij uw juwelen afpakten (vragenlijst DVZ 9.09.2014 p. 3 vraag 3.5).

Tijdens uw gehoor op het CGVS verwijst u ook naar deze inval door onbekende mensen in burger – u

verklaart dat uw ex-man hen misschien geld schuldig was of zo – maar als u gevraagd wordt naar de

oorzaak van zijn problemen, haalt u aan dat hij problemen had met de autoriteiten van uw land die hem

zouden beschuldigen van betrokkenheid bij een aanslag op een auto in de lente van 2012. De mensen

van de OMON zouden uw ex-man daarom geslagen hebben bij jullie thuis (CGVS 21.11.2014 p. 9-10).

Van deze vermeende betrokkenheid van uw man bij een aanslag had u evenwel niets vermeld op de

DVZ.

Van een asielzoeker mag nochtans verwacht worden dat ze de Belgische asielinstanties aan het begin

van haar asielprocedure op de hoogte brengt van alle elementen van haar vlucht en duidelijkheid

verschaft over de oorzaak van de vermelde problemen indien zij een gegronde vrees voor vervolging

koestert, des te meer als het gaat om vervolging vanwege de autoriteiten van het land dat ze ontvlucht

is.
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Doordat u het element van de vervolging door de OMON (oproerpolitie van uw land) achteraf aan uw

oorspronkelijke verklaringen toevoegt, blijft de oorzaak van de problemen van uw ex-man onduidelijk,

wat het CGVS niet toelaat een correcte appreciatie van dit aspect van uw asielrelaas te maken.

Als u gevraagd wordt of u op dit moment in Dagestan nog iets zou te vrezen hebben omwille van de

problemen van uw ex-man omdat ze toch op zoek waren naar hem, verklaart u dat u zelf niet

zou lastiggevallen worden omdat jullie uit elkaar zijn maar dat ze wel wraak zouden kunnen nemen op

uw kinderen, zoals reeds was gebeurd met uw schoonvader.

Volgens uw verklaringen werd uw schoonvader vorig jaar (i.e. november 2013) dood teruggevonden op

straat en was hij vermoord, maar wat er precies gebeurd is weet u niet.

U voegt eraan toe niet te weten wie er achter de moord zou kunnen zitten of wat het motief was

(CGVS 21.11.2014 p. 6).

Opvallend genoeg had u eerder al verklaard dat uw schoonvader kort na uw aankomst in België (i.e.

eind 2012) overleden was aan een hartstilstand (CGVS 30.09.2014 p. 5).

Welnu, met dergelijke vage en incoherente verklaringen overtuigt u niet dat er een verband zou zijn

tussen de dood van uw schoonvader en de oorspronkelijke problemen van uw ex-man en blijkt uw vrees

voor de wraak op uw kinderen als gevolg hiervan louter gebaseerd op speculatie en veronderstellingen.

Bovendien dient nog gewezen te worden op een aantal andere elementen die weinig bijdragen tot

de aannemelijkheid van de problemen van uw ex-man met de autoriteiten van uw land.

Zo kregen uw kinderen A., M. en Am. op 15 oktober 2012 – kort voor uw vertrek uit Dagestan – op hun

geboorteakte een stempel geplaatst waarmee hen officieel het Russisch staatsburgerschap werd

toegekend; naar eigen zeggen hield uw moeder zich daarmee bezig (zie documenten 4-6 + CGVS

30.09.2014 p. 3).

Indien de autoriteiten van uw land effectief uw toenmalige man (en ook u) zouden viseren en vervolgen

sinds de lente van 2012, is het maar weinig aannemelijk dat uw ex-man zich opnieuw onder hun

aandacht zou gebracht hebben door in de herfst van 2012 het Russisch staatsburgerschap voor jullie

kinderen aan te vragen (hiertoe werd de stempel geplaatst op hun geboorteakte waarop zowel uw naam

als die van uw man duidelijk vermeld staan).

Aanvullend dient gewezen te worden op het feit dat u en uw ex-man legaal reisden van Dagestan naar

Polen (i.e. onder eigen identiteit met jullie eigen internationale paspoorten) en zich aldus niet leken

verborgen te willen houden voor eventuele identiteitscontroles onderweg door de autoriteiten (CGVS

30.09.2014 p. 5).

Deze vaststelling ondermijnt bijkomend de aannemelijkheid van de door u aangehaalde problemen met

de autoriteiten van uw land.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal bijgevolg dat er geen

geloof kan worden gehecht aan de oorspronkelijke problemen van uw ex-man waarvan u verklaart dat

ze voor u de reden uitmaakten om initieel uw land te verlaten in 2012.

Wat betreft de persoonlijke situatie tussen u en uw ex-man verklaart u dat uw ex-man de kinderen

zal opeisen als jullie in uw land officieel zouden scheiden en dat geen wetten daartegen zouden helpen.

Hieromtrent dient er eerst en vooral op gewezen te worden dat jullie in België reeds religieus

gescheiden waren in november 2013, op initiatief van uw man – u vond dat evenwel niet erg en wou

eigenlijk ook een scheiding. U geeft aan dat jullie beiden beseften dat het niet langer ging tussen jullie

en dat een scheiding de beste optie was voor jullie.

Als u later gevraagd wordt of u eraan zou denken om ook officieel te scheiden als u naar Dagestan zou

teruggaan, geeft u aan van wel.

Of uw ex-man dat ook zou willen, weet u niet goed te zeggen maar u verklaart dat hij in dat geval dus de

kinderen zou opeisen (CGVS 21.11.2014 p. 15-17).

Wat dit betreft kan gewezen worden op de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier is toegevoegd, waaruit blijkt dat volgens de

Tsjetsjeense traditie de kinderen bij een scheiding naar de man gaan, maar dat het in de praktijk niet

uitgesloten is dat kinderen toch bij de vrouw blijven.

Dit is afhankelijk van de individuele situatie van de vrouw.

Uit de informatie blijkt ook dat in geval van een scheiding een bezoekrecht aan de moeder kan verleend

worden volgens de traditie en/of het geloof. Het gebeurt ook dat dit bezoekrecht via een seculiere

rechtbank wordt afgedwongen door de moeder van de kinderen, maar in dit geval bestaat de kans op

uitdagingen wanneer het uitgesproken vonnis in de praktijk ten uitvoer moet worden gebracht – in

ieder geval zal de vrouw de steun moeten genieten van haar ouders en haar familie als ze een

burgerlijke zaak start in verband met het bezoekrecht.

Welnu, gelet op bovenstaande informatie is het CGVS van mening dat in uw geval niet aangetoond is

dat u wat deze problematiek betreft uw rechten als moeder niet zou kunnen doen gelden.

Om te beginnen dient herhaald te worden dat zowel u als uw man het erover eens waren dat een

scheiding in jullie geval de beste optie is (zie boven).



RvV X - Pagina 4

Daarnaast zegt u dat uw moeder op de hoogte is van uw (religieuze) scheiding maar uw vader niet –

naar eigen zeggen zou uw vader u wel begrijpen en aan uw kant staan als hij op de hoogte was van uw

scheiding (CGVS 21.11.2014 p. 15).

Hieruit blijkt dat u de steun van uw familie geniet op dit vlak.

Hierbij aansluitend dient opgemerkt te worden dat uw ex-man zelf een kind is van gescheiden ouders:

zijn moeder was al eens getrouwd geweest en had een dochter uit dat huwelijk voor ze met de vader

van uw ex-man trouwde; later scheidden ze echter.

Uw schoonmoeder woont in Noord-Ossetië en uw schoonvader in Dagestan; u weet niet goed of ze na

hun scheiding nog contact onderhielden maar onderlinge ruzie hadden ze in ieder geval niet.

Ook het contact tussen uw ex-man en schoonouders was goed: jullie woonden zelfs afwisselend bij hen

(CGVS 21.11.2014 p. 4-5).

Een situatie van scheiding is voor uw schoonfamilie dus niet nieuw of ongekend en blijkbaar hadden zij

een manier gevonden om daar op een waardige manier mee om te gaan.

Hier kan aan toegevoegd worden dat uw eigen ouders en uw schoonouders heel goed overeenkwamen,

naar eigen zeggen omdat uw ouders ondanks hun hoge functies op het werk (i.c. politieagent en

kinderarts) heel gewone, simpele mensen zijn (zo werkten ze samen met uw ex-man in de houtkap en

bleven ze zelfs na jullie vertrek uit Dagestan contact houden, vooral met uw schoonvader) (CGVS

21.11.2014 p. 5-6).

Het dient ook gezegd dat u verklaart dat uw ex-man geen rechtstreekse broers (of zussen) had, uw

schoonvader ondertussen overleden is en uw schoonmoeder in Noord- Ossetië woont (CGVS

21.11.2014 p. 4-6), en dat uw man er in Dagestan bijgevolg alleen voorstaat, aangezien hij er geen

mannelijke familieleden heeft.

Verder dient gewezen te worden op een aantal andere elementen van uw individuele situatie die maken

dat u zich niet in een kwetsbare positie bevindt voor wat betreft het afdwingen van uw rechten bij een

scheiding.

Zo genoot u de steun van uw moeder inzake delicate, intieme onderwerpen, heeft u psychologie

gestudeerd aan de universiteit en kreeg u van uw ouders zeggenschap wat betreft het uitkiezen van een

man om mee te trouwen (CGVS 30.09.2014, p. 4 en CGVS 21.11.2014 p. 2-4).

U geeft ook aan dat u bij een terugkeer naar Dagestan bij uw ouders zou kunnen gaan wonen, bij wie u

voor uw vertrek uit uw land overigens reeds 3 maanden had ingewoond, en dat zij u weer zouden

opvangen (CGVS 30.09.2014 p. 2, CGVS 21.11.2014 p. 6, 9 en 16 en vragenlijst DVZ 9.09.2014 p. 3

vraag 3.5).

U haalt aan dat de kinderen automatisch aan uw man zullen worden toegewezen omdat er geen wetten

zijn die daartegen zouden helpen.

Het CGVS stelt echter vast dat u zich voor deze beweringen louter baseert op veronderstellingen en

algemeenheden zonder concrete elementen aan te halen waaruit dit zou blijken.

Zo blijft u bij het vage ’zo werkt het bij ons’ en ’de wetten werken bij ons niet. Die zijn niet van kracht’.

U voegt er ook aan toe dat uw man wel contacten heeft met de mafia en dat hij veel kennissen heeft,

maar u slaagt er niet in deze te concretiseren of verduidelijken (’ik ben er zeker van. Waarom? Ik weet

het niet’) (CGVS 21.11.2014 p. 17).

Gelet op alle bovenstaande elementen ziet het CGVS geen gegronde redenen waarom u in het geval

van een scheiding uw rechten niet zou kunnen doen gelden of op zijn minst een regeling zou kunnen

treffen voor de kinderen.

Daarnaast dient gewezen te worden op het gewelddadige karakter van uw ex-man: u vreest dat hij

opnieuw fysiek geweld zal gebruiken indien u zou teruggaan naar Dagestan, zoals reeds gebeurd was in

België (CGVS 21.11.2014 p. 16 & p. 17).

Om te beginnen dient erop gewezen te worden dat u niet weet waar uw ex-man zich bevindt sinds hij in

maart 2014 naar Polen werd gerepatrieerd en dat u geen enkel bericht heeft dat hij in Dagestan zou zijn

(CGVS 30.09.2014 p. 3 + CGVS 21.11.2014 p. 12 & p. 18).

U zou naar eigen zeggen weer intrekken bij uw ouders (in Kizilyurt) en zou bijgevolg niet meer

samenwonen met uw ex-man onder hetzelfde dak zelfs indien hij zich ook in Dagestan zou bevinden.

Deze fysieke afwezigheid van uw ex-man in Dagestan en de aldaar gewijzigde (machts)positie

tussen jullie beiden die niet vergeleken kan worden met die in België (zie uw individuele situatie

hierboven beschreven), maken dat de waarschijnlijkheid dat u opnieuw het slachtoffer zou worden van

fysiek geweld vanwege uw exman danig verminderd is.

U vraagt zich af wie u zal beschermen in het geval het toch tot fysiek geweld zou komen (CGVS

21.11.2014 p. 16).

Welnu, er dient nogmaals gewezen te worden op de beschermde omgeving van uw ouderlijk huis

waarop u een beroep zou kunnen doen in geval van terugkeer naar Dagestan.

Hieromtrent geeft u aan dat uw ouders (vooral uw moeder – een kinderarts) u zijn blijven steunen wat

betreft delicate onderwerpen, uw scheiding en het huiselijk geweld in België, en dat u in Dagestan nog
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op hun hulp zou kunnen rekenen (CGVS 21.11.2014 p. 4, p. 16 & p. 18). U verklaart dat uw vader – nota

bene een voormalige politieagent – uw ex-man zelfs zou vervolgen wegens het eerdere geweld tegen

zijn oudste dochter (i.c. u) (CGVS 21.11.2014 p. 15-16).

In deze context ziet het CGVS geen gegronde redenen waarom u in het geval van hernieuwd fysiek

geweld door uw ex-man geen beroep zou kunnen doen op de beschikbare beschermingskanalen, zij het

informeel via uw eigen familie, zij het officieel via de daartoe bevoegde instanties; zeker in het licht van

het ondertussen eerder marginale profiel van uw ex-man. Het gaat immers om een geïsoleerde man

zonder dichte familieleden in Dagestan (overleden vader, afwezige moeder, geen broers of zussen) die

volgens uw verklaringen vaak drugs gebruikt (CGVS 30.09.2014 p. 3, 4 & p. 6).

Van zijn vermeende contacten in hogere kringen werd hierboven reeds aangetoond dat u dit niet aan

nemelijk kon maken (zie boven).

Zodoende zijn er geen elementen om aan te nemen dat u zich in een ondergeschikte positie zou

bevinden in vergelijking met uw ex-man waardoor voor u de toegang tot bescherming in uw land

onmogelijk zou zijn.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat u er wat betreft

de persoonlijke problematiek met uw ex-man niet in slaagt een gegronde vrees voor vervolging zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van de subsidiaire bescherming aan te tonen ten opzichte van uw land van herkomst, de

Russische Federatie, deelrepubliek Dagestan.

De documenten die u neerlegt veranderen hier niets aan.

Uw Russisch intern paspoort, het Russisch intern paspoort van uw ex-man en uw geboorteakte en die

van uw kinderen bevatten immers louter identiteitsgegevens van u, uw kinderen en uw ex-man, die hier

niet betwist worden.

De verklaringen van de adjunct-directeur van het centrum van Fraipont bij de politie, de medische

attesten en het psychologisch verslag hebben betrekking op het gedrag van uw ex-man tijdens uw

verblijf in België – waarbij begrip kan worden opgebracht voor het ongemak dat u daardoor heeft

ondervonden – maar doen geen afbreuk aan de in deze beslissing opgesomde bevindingen omtrent een

terugkeer naar Dagestan.

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 die 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.
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 13 januari 2015 (zie p. 3) een schending van artikel 1 van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen (hierna:

Vluchtelingenverdrag), een schending van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en een schending van het administratief rechtsbeginsel

van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen.

Zij haalt de tekst aan van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingeverdrag en van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, en wijst ook op paragraaf 2.

Zij wijst erop dat de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de vreemdelingenwetwet de commissaris-generaal

verplichten zijn beslissing te motiveren rekening houdend met het relaas van de asielzoeker, met de

subjectieve toestand in dewelke hij zich bevindt, met de omstandigheden in zijn land van herkomst en

met alle stukken die zich in het dossier bevinden.

Zij haalt de tekst van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet aan.

Zij stelt dat volgens artikel 4, § 5 van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), als de asielzoeker aan de voorwaarden voldoet,

hij geloofwaardig moet worden geacht en hem het voordeel van de twijfel gegund moet worden.

Zij haalt de tekst aan van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet.

Zij herinnert er aan dat het administratieve rechtsbeginsel van goed bestuur en zorgvuldigheid de

commissaris-generaal verplichten om zich zorgvuldig te informeren vooraleer een beslissing te nemen,

wat ook gesteld wordt in rechtsspraak van de Raad van State van 29 april 1970.

Op het motief in de beslissing van de commissaris-generaal dat de oorzaken van de problemen van de

ex-man van verzoekster “onduidelijk” zijn, aangezien zij tijdens haar verhoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken die oorzaken niet heeft vermeld, antwoordt verzoekster (zie p. 5) dat dit niet

gegrond is en dat haar verklaringen niet in aanmerking genomen werden over de mogelijke

betrokkenheid van haar man A.S. bij een aanslag.

Waar de asielzoekers bij hun verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken in de vragenlijst geïnformeerd

worden dat ze in het kort de voornaamste elementen of feiten moeten weergeven en dat een uitvoerig,

gedetailleerd overzicht niet verwacht wordt, stelt zij dat zij deze instructie nageleefd heeft.

Zij stelt dat zij de voornaamste elementen van haar vrees heeft weergegeven; zo heeft zij de problemen

van haar man in Dagestan uitgelegd, het bezoek van mannen met baarden, maar ook haar problemen

met haar man in België. Zij haalt aan dat zij ook uitgelegd heeft dat “mijn man had reeds bepaalde

problemen en verbleef regelmatig niet thuis maar vertelde me nooit wat er aan de hand was”. Zij stelt

dat zij inderdaad geen zekerheid had over de oorzaken van de bezoeken van deze mannen, net zomin

als zij zekerheid heeft of haar man betrokken was bij die aanslag.

Zij stelt dat er aldus geen tegenstrijdigheden zijn tussen haar verklaringen op de Dienst

Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal; het feit dat zij zich op de Dienst

Vreemdelingenzaken tot de voornaamste elementen van haar relaas beperkte, is volgens haar in

overeenstemming met de instructies en in geen geval afdoend om haar vrees van vervolging als niet

gegrond te beschouwen, vooral omdat zij alle uitleg bij het verhoor op het Commissariaat-generaal heeft

gegeven.

Op het motief in de beslissing dat het opvallend is dat verzoekster tijdens haar tweede verhoor bij het

Commissariaat-generaal verklaarde dat haar schoonvader op straat teruggevonden werd en dat hij

vermoord was, terwijl zij eerste verklaarde dat haar schoonvader “kort na haar aankomst” in België -eind

2012- aan een hartstilstand overleden was, antwoordt zij dat (zie p. 6) het verbazend is dat de

commissaris-generaal zich baseert op haar verklaringen afgelegd bij het verhoor van 30 september
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2014, terwijl dit niet werd voorgezet wegens de aanwezigheid van haar kinderen, wat haar niet toeliet

zich te concentreren.

Zij stelt dat zij bovendien niet verklaard heeft dat “kort na haar aankomst”, eind 2012 betekent.

Zij laat ook gelden dat zij met deze tegenstrijdigheid niet geconfronteerd werd; indien meer uitleg was

gevraagd, had zij kunnen uitleggen dat zij niet onmiddellijk geïnformeerd werd van de reële oorzaken

van de dood van haar schoonvader. Zij verklaart dat zij dit pas recent vernomen heeft van haar moeder,

die nog in contact is met de schoonfamilie; haar moeder heeft haar bewust informatie verborgen

gehouden omdat zij wist dat zij zich in een kwetsbare situatie bevond. Zij stelt dat haar moeder bijgevolg

eerst gezegd had dat de schoonvader een hartstilstand had en vervolgens dat hij vermoord werd en dat

dit verbonden was met haar problemen en deze van haar ex-man.

Waar in de beslissing opgeworpen wordt dat het opmerkelijk is dat verzoekster nog een stempel op de

geboorteakten van haar kinderen heeft kunnen krijgen in het jaar 2012 toen haar man al problemen had

met de autoriteiten, wijst verzoekster erop dat zij heeft uitgelegd dat haar vader en haar schoonvader

haar hebben geholpen met het in orde brengen van de documenten en met het organiseren van de reis

naar Polen.

Waar in de beslissing geargumenteerd wordt dat Tsjetsjeense vrouwen na hun echtscheiding in de

praktijk het hoederechten of bezoekrechten krijgen, wijst verzoekster erop dat, in de Tsjetjseense

traditie, de kinderen na de scheiding naar de man gaan en dat, na lezing van de rapporten die

toegevoegd zijn aan het administratief dossier, blijkt dat de mogelijkheden om hoederechten of

bezoekrechten te krijgen voor een vrouw veel beperkter zijn dan wat door de commissaris-generaal

voorgesteld is.

Zij verwijst naar informatie in “COI Focus: Tsjetsjenië: Hoederecht kinderen bij echtscheiding” van 14

oktober 2014 en stelt dat deze informatie overeen komt met rapporten betreffende hoederecht voor

Tsetsjeense vrouwen. Zij verwijst naar een rapport van september 2014 van “European Asylum Support

Office” (“EASO Country of Origin Information Report Chechnya Women, Marriage, Divorce and Child

Custody”), dat zou bevestigen dat de mogelijke bescherming door de autoriteiten niet effectief is.

Zij besluit dat de mogelijkheid om, in de praktijk, een hoederecht of bezoekrecht te krijgen, zeer beperkt

is, dat het ondernemen van de rechterlijke procedure moeilijk is voor de vrouw, dat zij de steun van haar

familie nodig heeft, dat zij door de maatschappij bekritiseert zal worden en dat de kans zeer laag is dat

een uitgesproken vonnis dat haar een recht toekent effectief, uitgevoerd wordt.

Verzoekster betwist het argument van de commissaris-generaal dat zij op basis van haar persoonlijke

situatie, haar rechten als moeder zou kunnen doen gelden: zij stelt dat haar profiel niet dat is van een

onafhankelijke vrouw die bereid is om zich te verzetten tegen haar man en tegen de traditie.

Zij stelt dat zij een gelovige persoon is die sinds haar huwelijk met haar man thuis is gebleven om haar

kinderen op te voeden en dat zij haar man moest respecteren, en het haar niet toegestaan was om

vragen te stellen over zijn activiteiten.

Zij stelt dat dit blijkt uit haar verklaringen op het Commissariaat-generaal, maar ook blijkt uit een

neergelegd psychologisch attest van 9 augustus 2014.

In tegenstelling tot de motivering van de beslissing, zo stelt verzoekster, heeft zij nooit verklaard dat zij

inspraak kreeg in haar huwelijk; zij stelt dat zij duidelijk uitgelegd heeft dat zij eerst heeft geweigerd om

te trouwen met een familielid van de schoonzus van haar moeder, maar dat zij eigenlijk geen keuze had,

onder andere omdat zij door haar oom verkracht werd toen zij jong was en bijgevolg niet meer maagd

was; zij werd bovendien al twee keer ontvoerd, in overeenstemming met de traditie.

Zij laat gelden dat het ook onjuist is te stellen dat er een akkoord bestaat tussen haar en haar ex-man

over de scheiding; haar man heeft het initiatief genomen en zij heeft deze beslissing moeten

aanvaarden. Zij wijst op de gevoelige situatie tussen haar en haar echtgenoot en stelt dat deze laatste

wraak wil nemen omwille van zijn arrestatie. In deze omstandigheden acht zij het verlenen van een

hoederecht of bezoekrecht via een akkoord tussen de partijen niet mogelijk.

Een gewoon bezoekrecht is volgens verzoekster overigens niet wenselijk aangezien haar man ook

geweld gebruikte tegen zijn kinderen.

Zij stelt dat zij weliswaar hogere studies heeft gevolgd, maar dat zij noch onafhankelijk genoeg noch

afdoend geïnformeerd is om rechterlijke procedure uit te voeren. Zij stelt dat zij “aanvankelijk in België

geen klacht (heeft) durven indienen bij de politie voor het huisgeweld” (sic), maar dat deze klacht door

de directeur van haar opvangcentrum werd ingediend.

Zij benadrukt dat zij uit een religieuze familie komt die de tradities respecteert en dat het feit dat haar

moeder op de hoogte is dat zij slachtoffer was van huiselijk geweld, niet betekent dat haar moeder

bereid is om haar bij te staan in een rechterlijke procedure, tegen de traditie en met een risico van kritiek

uit de omgeving.
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Het is bovendien onjuist de stellen dat haar vader haar zou helpen; zij benadrukt dat haar vader ziek is,

dat hij niet meer in staat is om iets te doen om haar te beschermen.

Zij stelt dat zij tijdens haar verhoor slechts voorwaardelijk heeft gesteld dat hij zou kunnen begrijpen en

aan haar kant staan; “indien haar vader niet ziek zou zijn, zou hij misschien haar dochter ondersteunen

wat de scheiding betreft”. Dit betekent volgens verzoekster niet dat hij ook bereid zou zijn om haar bij te

staan in procedure om het hoederecht van de kinderen te krijgen.

Wat haar schoonfamilie betreft, geeft zij aan dat haar schoonouders inderdaad ook gescheiden zijn. Dit

betekent volgens haar echter niet dat haar echtgenoot bereid zou zijn om hoederecht aan haar te

verlenen.

Verzoekster stelt dat zij geen bescherming zal kunnen krijgen tegen het huiselijk geweld van haar

echtgenoot.

Zij benadrukt dat niet wordt betwist dat zij door haar man mishandeld werd, dat deze daden een

vervolging vormen “wegens haar behoren tot de sociale groep van de vrouwen, van Tsjetsjeense

origine”.

Zij herhaalt dat haar vader niet in staat is om haar te helpen en dat haar moeder niet bekwaam is om

bescherming te geven.

De beoordeling in de beslissing is volgens verzoekster “flagrant in strijd met objectieve informatie

betreffende huisgeweld in Tsjetsjenië en Noord Caucasus”.

Zij verwijst dienaangaande naar een verslag van september 2014 (“EASO Country of Origin Information

Report Chechnya Women, Marriage, Divorce and Child Custody”), waaruit zou blijken “dat er een

gebrek aan effectieve bescherming voor de huisgewelden is” (sic), naar een rapport van “ANNA National

Centre for the Prevention of Violence”, inzake het risico op eerwraak, naar een rapport van “Immigration

and Refugee Board of Canada”, “Human Rights Watch” en “de website

www.russiaviolence.hypotheses.org”, waaruit zou blijken dat de Russische overheden tot op heden in

gebreke blijven om iets te doen aan het geweld dat wordt gepleegd ten aanzien van Tsjetsjeense

vrouwen, wiens fundamentele rechten worden geschonden.

Zij noemt verder een artikel van 20 mei 2009 van de “Fédération Internationale de défense des droits de

l’hommes”, een artikel van 11 maart 2009 van “AWID” en een artikel van 27 september 2010 van

“Human Rights Watch”.

Volgens verzoekster werd geen onderzoek uitgevoerd naar de effectieve situatie van gescheiden

vrouwen in Tsjetsjenië.

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

de vluchtelingenstatus te erkennen, minstens haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.1.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster: “Rapport van European Asylum Support Office van septembre

2014” en “Rapport van ANNA National Centre for the Prevention of Violence”.

Bij een schrijven, op de Raad toegekomen op 17 maart 2015, wordt een medisch attest van 2 februari

2015 met vertaling toegezonden.

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.
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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 stelt vast dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet aannemelijk maakt, gezien:

(i) verzoekster, wat betreft de problemen van haar ex-man waarvoor zij in de herfst van 2012 uit

Dagestan was vertrokken, incoherente verklaringen aflegde over de oorzaak van zijn problemen (zie

vragenlijst DVZ van 9 september 2014 9, vraag 3.5; zie verhoorverslag van 21 november 2014, p. 9, 10)

en over de dood van haar schoonvader (zie verhoorverslag van 21 november 2014, p. 6; zie

verhoorverslag van 30 september 2014, p. 5);

(ii) op de geboorteaktes van verzoeksters kinderen A., M. en Am. op 15 oktober 2012 -kort vóór hun

vertrek uit Dagestan- een stempel werd geplaatst waarmee hen officieel het Russisch

staatsburgerschap werd toegekend;

(iii) verzoekster en haar ex-man legaal van Dagestan naar Polen reisden, onder hun eigen identiteit met

hun eigen internationale paspoorten, en zich aldus niet leken verborgen te willen houden voor eventuele

identiteitscontroles onderweg door de autoriteiten (zie verhoorverslag van 30 september 2014, p. 5);

(iv) uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat

volgens de Tsjetsjeense traditie de kinderen bij een scheiding van de ouders naar de man gaan, maar

dat het in de praktijk niet uitgesloten is dat kinderen toch bij de vrouw blijven, dat dit afhankelijk van de

individuele situatie van de vrouw is, dat in geval van een scheiding een bezoekrecht aan de moeder kan

verleend worden volgens de traditie en/of het geloof en dat dit bezoekrecht via een seculiere rechtbank

wordt afgedwongen door de moeder van de kinderen, maar dat in dit geval de kans bestaat op

uitdagingen wanneer het uitgesproken vonnis in de praktijk ten uitvoer moet worden gebracht;

(v) er aangenomen kan worden dat verzoekster haar rechten als moeder wél degelijk zou kunnen doen

gelden omdat zij en haar echtgenoot het erover eens waren dat een scheiding de beste oplossing was,

haar moeder reeds op de hoogte was van de religieuze scheiding en haar vader wél begrip zou kunnen

opbrengen voor haar situatie moest hij op de hoogte zijn van de scheiding, zij de steun van haar familie

geniet, haar ex-man zelf een kind van gescheiden ouders is, de situatie van een scheiding niets nieuws

is voor haar schoonfamilie en ze blijkbaar een manier gevonden hadden om daar op een waardige

manier mee om te gaan, haar ouders en schoonouders heel goed overeenkwamen, haar ex-man er in

Dagestan alleen voorstaat nu hij er geen mannelijke familieleden meer heeft en verzoeksters individuele

situatie (steun moeder aangaande delicate en intieme onderwerpen, universitaire opleiding,

zeggenschap uitkiezen echtgenoot, opvang ouders) betekent dat zij zich niet in een kwetsbare positie

bevindt wat het afdwingen van haar rechten bij een scheiding betreft;

(vi) verzoekster niet aantoont dat zij actueel in Dagestan het gewelddadig karakter van haar ex-man

dient te vrezen, omdat zij niet weet waar hij zich bevindt sinds hij in maart 2014 naar Polen werd

gerepatrieerd, zij geen enkel bericht heeft dat hij in Dagestan zou zijn, zij naar eigen zeggen weer zou

intrekken bij haar ouders en bijgevolg niet meer zou samenwonen met haar ex-man onder hetzelfde dak
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indien hij zich ook in Dagestan zou bevinden en gelet op de gewijzigde (machts-)positie tussen hen

beiden en op de beschermingsmogelijkheden geboden door haar familie of door de daartoe bevoegde

instanties.

Op het argument van de commissaris-generaal dat de oorzaken van de problemen van de ex-man van

verzoekster “onduidelijk” zijn, antwoordt verzoekster dat asielzoekers bij hun verhoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken in de vragenlijst geïnformeerd worden dat ze in het kort de voornaamste

elementen of feiten moeten weergeven en dat een uitvoerig, gedetailleerd overzicht niet verwacht wordt.

Zij stelt dat zij de voornaamste elementen van haar vrees heeft weergegeven.

De Raad stelt vast dat verzoekster op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat enkele onbekende

mannen met baarden haar huis waren binnengevallen op zoek naar haar man en dat ze daarbij haar

juwelen afpakten (zie vragenlijst DVZ van 9 september 2014 9, vraag 3.5), maar dat zij geen enkele

melding maakte van de vermeende betrokkenheid van haar man bij een aanslag, zoals zij verklaarde bij

haar verslag van 21 november 2014 op het op het Commissariaat-generaal (zie het verhoorverslag, p. 9,

10).

De Raad benadrukt dat van een asielzoeker nochtans mag 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 onderzoeken en reeds van bij het eerste verhoor, daar op hem de verplichting rust

om volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle

elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoekster worden verwacht dat zij alle wezenlijke

elementen uit haar asielrelaas vermeldt, zoals in casu de oorzaak van de problemen van haar ex-man.

Waar zij in haar verzoekschrift aanhaalt dat dat “mijn man had reeds bepaalde problemen en verbleef

regelmatig niet thuis maar vertelde me nooit wat er aan de hand was” en dat zij inderdaad geen

zekerheid had over de oorzaken van de bezoeken van deze mannen, net zomin als zij zekerheid heeft

of haar man betrokken was bij die aanslag, antwoordt de Raad dat in de eerste plaats aan verzoekster

toekomt om aan de hand van een coherent relaas, achtergrondkennis van haar leefwereld en voor haar

relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aan te tonen.

Verzoekster maakt overigens niet aannemelijk dat zij ten tijde van haar verhoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken op 9 september 2014 niet op de hoogte was van “wat er aan de hand was” of van

de oorzaken van de bezoeken van deze mannen, maar dan vervolgens bij haar verhoor op het

Commissariaat-generaal op 21 november 2014 hierover wel kon vertellen.

Aangaande haar verklaringen over de dood van haar schoonvader, antwoordt verzoekster in haar

verzoekschrift dat het verbazend is dat de commissaris-generaal zich baseert op haar verklaringen

afgelegd bij het verhoor van 30 september 2014, terwijl dit niet werd voorgezet door de aanwezigheid

van haar kinderen, wat haar niet toeliet zich te concentreren. Zij stelt dat zij bovendien niet verklaard

heeft dat “kort na haar aankomst”, eind 2012 betekent.

De Raad stelt vast dat verzoekster tijdens haar eerste verhoor op het Commissariaat-generaal aangaf

dat haar schoonvader aan een hartstilstand was overleden (zie verhoorverslag van 30 september 2014,

p. 5). Tijdens haar tweede verhoor stelde zij dat hij dood teruggevonden werd op straat en vermoord

werd (zie verhoorverslag van 21 november 2014, p. 6); verzoekster kon niet aangeven wat er gebeurd

was, wie er achter de moord kon zitten, noch wat het motief was.

Verzoekster toont niet aan dat de aanwezigheid van haar kinderen bij het verhoor of het feit dat het

verhoor werd stopgezet, haar ervan zou weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen.

De uitleg in het verzoekschrift dat zij niet onmiddellijk geïnformeerd werd van de reële oorzaken van de

dood van haar schoonvader, dat zij dit pas recent vernomen heeft van haar moeder, die nog in contact

is met de schoonfamilie, dat haar moeder bewust informatie verborgen heeft gehouden omdat zij wist

dat verzoekster zich in een kwetsbare situatie bevond, dat haar moeder bijgevolg eerst gezegd had dat

de schoonvader een hartstilstand had en vervolgens dat hij vermoord werd en dat dit verbonden was

met haar problemen en deze van haar ex-man, is volgens de Raad slechts een gekunstelde post-factum

verklaring die na reflectie tot stand is gekomen in een poging om de tegenstrijdigheid alsnog te

vergoelijken, temeer gezien verzoekster zelf aangaf dat zij bij contact met haar herkomstland vooral

vroeg naar haar schoonvader omdat hij haar met hun vlucht geholpen had (zie het verhoorverslag van

21 november 2014, p. 6).

De Raad ziet verder niet in wat er veranderd zou zijn aan verzoeksters situatie tussen haar verhoor op

30 september 2014 en haar verhoor op 21 november 2014 waardoor haar moeder haar plots wél de

waarheid durfde te vertellen.
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Volledigheidshalve herhaalt de Raad dat verzoekster tevens onaannemelijk onwetend bleek over de

dood van haar schoonvader. Zo kon zij niet aangeven wat er gebeurd was, wie er achter de moord kon

zitten, noch wat het motief was (zie het verhoorverslag van 21 november 2014, p. 6). Van verzoekster

kan nochtans worden verwacht dat zij pogingen onderneemt om zich te informeren met betrekking tot de

essentiële elementen van haar asielrelaas waarvan zij geen kennis heeft.

Waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat zij met deze tegenstrijdigheid niet geconfronteerd werd, wijst

de Raad op artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: “Indien de

ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in

vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop van het

gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren”.

In het verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit wordt uitdrukkelijk gesteld dat dit artikel de

commissaris-generaal niet belet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid

waarmee de asielzoeker niet werd geconfronteerd.

Bovendien heeft verzoekster door middel van de bestreden beslissing kennis genomen van de

vastgestelde tegenstrijdigheid en door het instellen van een beroep met volle rechtsmacht voor de Raad

de mogelijkheid gehad om er op te reageren, hetgeen zij ook heeft gedaan, zodat het uiteindelijk doel

van artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 werd bereikt.

De uitleg van verzoekster in het verzoekschrift dat haar vader en haar schoonvader geholpen hebben

met het in orde brengen van de documenten en met het organiseren van de reis naar Polen, doet geen

afbreuk aan de vaststellingen dat (i) op de geboorteaktes van verzoeksters kinderen A., M. en Am. op

15 oktober 2012 -kort vóór hun vertrek uit Dagestan- een stempel geplaatst werd waarmee hen officieel

het Russisch staatsburgerschap werd toegekend; (ii) verzoekster en haar ex-man legaal van Dagestan

naar Polen reisden, onder eigen identiteit met hun eigen internationale paspoorten, en zich aldus niet

leken verborgen te willen houden voor eventuele identiteitscontroles onderweg door de autoriteiten (zie

verhoorverslag van 30 september 2014, p. 5).

Dergelijk gedrag waarbij verzoekster en haar gezin zich vrijwillig meermaals onder de aandacht plaatsen

van de autoriteiten die ze beweren te vrezen, ondergraaft de ernst van hun vrees.

In haar verzoekschrift wijst verzoekster erop dat, in de Tsjetjseense traditie, de kinderen na de scheiding

naar de man gaan en dat; na lezing van de rapporten die toegevoegd zijn aan het administratief dossier,

blijkt volgens haar dat de mogelijkheden om hoederechten of bezoekrechten te krijgen voor een vrouw,

veel beperkter zijn dan wat door de commissaris-generaal voorgesteld is.

Zij verwijst naar informatie in “COI Focus: Tsjetsjenië : Hoederecht kinderen bij echtscheiding” van 14

oktober 2014 en stelt dat deze informatie overeen komt met rapporten betreffende hoederecht voor

Tsjetsjeense vrouwen. Zij verwijst naar een rapport van september 2014 van “European Asylum Support

Office” (“EASO Country of Origin Information Report Chechnya Women, Marriage, Divorce and Child

Custody”), dat zou bevestigen dat de mogelijke bescherming door de autoriteiten niet effectief is.

Zij besluit dat de mogelijkheid om, in de praktijk, een hoederecht of bezoekrecht te krijgen zeer beperkt

is, dat het ondernemen van de rechterlijke procedure moeilijk is voor de vrouw, dat zij de steun van haar

familie nodig heeft, dat zij door de maatschappij bekritiseert zal worden en dat de kans zeer laag is dat

een uitgesproken vonnis dat haar een recht toekent, effectief uitgevoerd wordt.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich beperkt tot het louter weergeven van de informatie in het

administratief dossier -het door verzoeker aangehaalde rapport van september 2014 van “European

Asylum Support Office” werd ook door CEDOCA geraadpleegd bij het opstellen van “COI Focus:

Tsjetsjenië: Hoederecht kinderen bij echtscheiding” van 14 oktober 2014 en “COI Focus: Tsjetsjenië:

Bezoekrecht aan kinderen door moeder na echtscheiding” van 24 oktober 2014-, wat niet aantoont dat

deze informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd. Het komt nochtans aan

verzoekster toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de betreffende informatie niet

correct is.

Deze verwijzingen naar de algemene situatie in Tsjetsjenië voor een vrouw om hoederechten of

bezoekrechten te krijgen, doen verder geen afbreuk aan de concrete vaststellingen dat er aangenomen

kan worden dat verzoekster haar rechten als moeder, wel degelijk zou kunnen doen gelden omdat zij en

haar echtgenoot het erover eens waren dat een scheiding de beste oplossing was, haar moeder reeds

op de hoogte is van de religieuze scheiding en haar vader wél begrip zou kunnen opbrengen voor haar

situatie moest hij op de hoogte zijn van de scheiding, zij de steun van haar familie geniet, haar ex-man

zelf een kind van gescheiden ouders is, de situatie van een scheiding niets nieuws is voor haar

schoonfamilie en ze blijkbaar een manier gevonden hadden om daar op een waardige manier mee om

te gaan, haar ouders en schoonouders heel goed overeenkwamen, haar ex-man er in Dagestan alleen

voorstaat nu hij er geen mannelijke familieleden meer heeft en verzoeksters individuele situatie (steun
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moeder aangaande delicate en intieme onderwerpen, universitaire opleiding, zeggenschap uitkiezen

echtgenoot, opvang ouders) betekent dat zij zich niet in een kwetsbare positie bevindt wat het afdwingen

van haar rechten bij een scheiding betreft.

Het feit dat, zoals in het verzoekschrift wordt aangevoerd, haar profiel niet dat is van een onafhankelijke

vrouw die bereid is om zich te verzetten tegen haar man en tegen de traditie, zij een gelovige persoon is

die sinds haar huwelijk met haar man thuis is gebleven om haar kinderen op te voeden en zij haar man

moest respecteren, en het haar niet toegestaan was om vragen te stellen over zijn activiteiten, doet

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen die blijken uit haar verklaringen.

Waar zij in haar verzoekschrift stelt dat het onjuist is te stellen dat er een akkoord bestaat tussen haar

en haar ex-man over de scheiding, dat haar man het initiatief heeft genomen en zij deze beslissing heeft

moeten aanvaarden en dat zij het verlenen van een hoederecht of bezoekrecht via een akkoord tussen

de partijen niet mogelijk acht, stelt de Raad vast dat verzoekster over de scheiding tijdens haar verhoor

integendeel verklaarde: “Ik vond dat niet erg. Ik wilde dat ook wel. Tegen zijn psycholoog had ik ook

duidelijk gemaakt dat we beter uit elkaar konden gaan. Hij was daar dan bij” (zie het verhoorverslag van

21 november 2014, p. 15).

Waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat zij nooit verklaard heeft dat zij inspraak kreeg in haar

huwelijk, dat zij eerst heeft geweigerd om te trouwen met een familielid van de schoonzus van haar

moeder, maar dat zij eigenlijk geen keuze had, onder andere omdat zij door haar oom verkracht werd

toen zij jong was en bijgevolg niet meer maagd was en zij al twee keer ontvoerd werd, wijst de Raad op

haar verklaringen op het Commissariaat-generaal.

Zo antwoordde zij bevestigend dat dat zij zelf kon aangeven met wie zij zou trouwen en dat zij inderdaad

zelf zeggenschap had in haar huwelijk (zie het verhoorverslag van 21 november 2014, p. 3).

Waar verzoekster in haar verzoekschrift laat gelden dat het feit dat haar moeder op de hoogte is dat zij

slachtoffer was van huiselijk geweld, niet betekent dat moeder bereid is om haar te begeleiden in deze

rechterlijke procedure, tegen de traditie en met een risico van kritiek uit de omgeving, merkt de Raad op

dat uit verzoeksters verklaringen op het Commissariaat-generaal wél degelijk blijkt dat zij de steun van

haar familie geniet en dat haar moeder haar steunt aangaande delicate onderwerpen, zoals de

verkrachting door haar oom en het huiselijk geweld. De bewering van verzoekster dat dit “niet betekent

dat die moeder bereid is om haar te begeleiden in deze rechterlijke procedure, tegen de traditie en met

een risico van kritiek uit de omgeving” bevat geen concrete elementen die aantonen dat verzoekster

haar rechten als moeder niet zou kunnen doen gelden.

Waar zij in haar verzoekschrift benadrukt dat haar vader ziek is, dat hij niet meer in staat is om iets uit te

voeren om haar te beschermen, dat zij tijdens haar verhoor slechts voorwaardelijk heeft gesteld dat hij

zou kunnen begrijpen en aan haar kant staan en dat dit niet betekent dat hij bereid zou zijn om haar te

begeleiden in procedure om het hoederecht van de kinderen te krijgen, is de Raad van oordeel dat deze

post-factum uitleg niet strookt met verzoeksters verklaringen tijdens haar verhoor.

Op de vraag aan verzoekster of haar vader, indien hij van de feiten zou worden ingelicht, zou kunnen

begrijpen dat ze gescheiden zijn, antwoordde verzoekster: “Ja. Hij zou mij kunnen begrijpen en aan mijn

kant staan. Hij zou mijn man dan wel vervolgen. (…) Hij zou hem echt lastigvallen en vragen ‘waarom

heb je mijn dochter geslagen?’ ‘waarom moest ze weg uit ins land, dat was toch door jouw probleem’.

(…) Hij zou die vragen stellen. Het gaat om zijn oudste dochter. Wat is er met mij gebeurd? Wat heb ik

allemaal meegemaakt? Dat komt allemaal door hem” (zie het verhoorverslag van 21 november 2014, p.

15-16).

Uit deze verklaringen blijkt niet dat verzoekster “slechts voorwaardelijk sprak” omdat haar vader nog niet

ingelicht werd van haar scheiding; zij verklaarde nergens dat haar vader omwille van zijn ziekte deze

vooropgestelde handelingen niet zou stellen.

Waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat het feit dat haar schoonouders ook gescheiden zijn, niet

betekent dat haar echtgenoot bereid zou zijn om haar het hoederecht toe te staan, antwoordt de Raad

dat verzoeksters schoonouders gescheiden zijn, dat ze geen onderlinge ruzie hadden, dat het contact

tussen haar ex-man en schoonouders goed was en dat de familie aldus een manier had gevonden om

op een waardige manier om te gaan met de scheiding. Deze vaststelling -samen met de overige

voornoemde vaststellingen- dragen wel degelijk bij tot het besluit dat in verzoeksters geval niet

aangetoond is dat zij haar rechten als moeder niet zou kunnen doen gelden.

Het feit dat verzoekster, zoals zij beweert in haar verzoekschrift, “aanvankelijk in België geen klacht

(heeft) durven indienen bij de politie voor het huisgeweld”, maar dat deze klacht door de directeur van

haar opvangcentrum werd ingediend, houdt geen rekening met het feit dat verzoekster bij een terugkeer

naar haar land van herkomst omringd zou worden door familie, zoals hierboven aangegeven, waardoor

haar situatie aldaar dus niet vergelijkbaar zou zijn met haar kwetsbare en geïsoleerde profiel in een voor

haar vreemd land als België.

Het door verzoekster bijgebrachte psychologisch attest van 9 augustus 2014 -dat aangeeft dat het

verzoeksters wens was om een huisvrouw te zijn, dat zij een perfecte moeder wilt zijn en dat zij fragiel is



RvV X - Pagina 13

wanneer haar kinderen grieven uiten over de aanwezigheid van hun vader- doet geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen over de concrete situatie van verzoekster in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst.

In haar verzoekschrift stelt verzoekster dat zij in haar land van herkomst geen bescherming zou kunnen

krijgen tegen het geweld van haar echtgenoot. Zij herhaalt dat haar vader niet in staat is om haar te

helpen en dat haar moeder niet bekwaam is om die bescherming te geven.

Zij verwijst naar een verslag van september 2014 (“EASO Country of Origin Information Report

Chechnya Women, Marriage, Divorce and Child Custody”), waaruit zou blijken “dat er een gebrek aan

effectieve bescherming voor de huisgewelden is” (sic), naar een rapport van “ANNA National Centre for

the Prevention of Violence”, inzake het risico op eerwraak, naar een rapport van “Immigration and

Refugee Board of Canada”, “Human Rights Watch” en “de website www.russiaviolence.hypotheses.org”,

waaruit zou blijken dat de Russische overheden tot op heden in gebreke blijven om iets te doen aan het

geweld dat wordt gepleegd ten aanzien van Tsjetsjeense vrouwen, wiens fundamentele rechten worden

geschonden. Zij noemt verder een artikel van 20 mei 2009 van de “Fédération Internationale de défense

des droits de l’hommes”, een artikel van 11 maart 2009 van “AWID” en een artikel van 27 september

2010 van “Human Rights Watch”.

De Raad stelt vast dat verzoekster verwijst naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in

het land van herkomst. Dit volstaat echter 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.

In het geval van verzoekster wordt immers vastgesteld dat zij niet weet waar haar ex-man zich bevindt

sinds hij in maart 2014 naar Polen werd gerepatrieerd, dat zij geen enkel bericht heeft dat hij in

Dagestan zou zijn en dat zij naar eigen zeggen weer zou intrekken bij haar ouders en bijgevolg niet

meer zou samenwonen met haar ex-man onder hetzelfde dak indien hij zich ook in Dagestan zou

bevinden. Bovendien merkt de Raad op dat verzoekster kan rekenen op de beschermde omgeving van

haar ouderlijk huis in geval van terugkeer naar Dagestan, terwijl haar ex-man er een eerder marginaal

profiel zou hebben, gezien hij een geïsoleerde man zou zijn zonder dichte familieleden in Dagestan die

vaak drugs gebruikt (zie verhoorverslag van 30 september 2014, p. 3, 4, 6).

De gewijzigde (machts-)positie tussen verzoekster en haar ex-man en de beschermingsmogelijkheden

geboden door haar familie of door de daartoe bevoegde instanties, doen dan ook besluiten dat

verzoekster voor haar concrete situatie niet aantoont dat zij actueel in Dagestan het gewelddadig

karakter van haar ex-man dient te vrezen.

Het bij een schrijven, op de Raad toegekomen op 17 maart 2015, neergelegde medisch attest van 2

februari 2015 met vertaling, betreft slechts een faxkopie, waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht

omdat dergelijke documenten door knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005,

nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X).

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

vreemdelingenwet, niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Het relaas van verzoekster 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 vervat in 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” dd. 7 april 2014 -door de commissaris-

generaal toegevoegd aan het administratief dossier-, 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
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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 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.

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 vijf juni 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


