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nr. 147 773 van 15 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 19 januari 2015

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

staatlozen van 23 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché C. MISSEGHERS, 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, E.(…) M.(…), verklaarde de Russische nationaliteit te bezitten en van Tsjetsjeense origine te zijn.

U werd op 01/01/1982 te Khassav-Yurt geboren en bleef ongehuwd.

Gedurende een jaar hielp u een vriend, A.(…) Y.(…) die tot de rebellen behoorde, door het leveren van

medicijnen. U bleef dit tot april mei 2008 doen.

Echter werd u reeds in maart 2008 voor een eerste maal door de autoriteiten opgepakt en ondervraagd

over A.(…) en 2 vrienden van hem. Diezelfde avond werd u terug vrijgelaten.

Na deze arrestatie werd u nog 6-7 keer omwille van dezelfde reden opgepakt. Bij de laatste 2 arrestaties

werd u eveneens mishandeld. Uw laatste arrestatie, begin 2009, duurde 2-3 weken waarna u onderdook

bij familieleden.
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In september of oktober 2009 onderging u meerdere onderzoeken in het ziekenhuis van Moskou waarna

u te horen kreeg dat u nog een jaar te leven had omwille van een nieraandoening. Omwille van uw

etniciteit wenste het ziekenhuis u niet langer te behandelen.

U keerde terug naar Dagestan van waaruit u in april 2010 naar België vertrok met een tussenstop van

enkele weken in Moskou.

U kwam er op 10/06/2010 aan en vroeg er asiel aan.

Om uw asielaanvraag te ondersteunen legde u volgende documenten neer: uw internationaal paspoort,

een rijbewijs en een medisch attest.

B. Motivering

U verklaarde de autoriteiten te vrezen omwille van uw steun aan de rebellen.

Bovendien stelde u dat u in Rusland geen medische behandeling kreeg omwille van uw Tsjetsjeense

etniciteit.

Echter werden vaststellingen gedaan die dergelijke vrees onaannemelijk maken.

Betreffende de vervolgingsfeiten die u aanhaalde aangaande uw samenwerking met de rebellen,

werden meerdere tegenstrijdigheden vastgesteld die de geloofwaardigheid van deze door u verklaarde

vervolgingsfeiten ondermijnen.

Zo verklaarde u in de door u op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst van het CGVS dat

u in 2008 uw vrienden van voedsel en medicijnen voorzag en dat de autoriteiten hiervan in 2009 op de

hoogte waren. Datzelfde jaar werd u voor het eerst opgepakt (DVZ vragenlijst 3.5.).

Tijdens het CGVS –asielgehoor verklaarde u echter dat u reeds in maart 2008 voor het eerst door de

autoriteiten werd opgepakt en dat zij toen op de hoogte waren van het feit dat u uw vrienden van

medicijnen voorzag gezien u hierover ondervraagd werd (CGVS p.3-4).

Geconfronteerd met deze verklaring stelde u enkel zich dit niet goed te herinneren, maar gaf u aan dat

ze pas in 2009 echt zeker wisten over uw steun aan A.(…) (CGVS p.8-9).

Echter kan redelijkerwijs worden aangenomen dat u zou weten in welk jaartal uw problemen zouden zijn

gestart en wanneer de autoriteiten op de hoogte waren van uw activiteiten voor de rebellen gezien de

zwaarwichtigheid van de beschuldiging.

Dergelijke vergoelijkingen zoals dat men het pas in 2009 zeker wist kunnen dan ook niet worden

aanvaard gezien u reeds in 2008 over deze zaken werd ondervraagd en stelde dat zij toen al wisten dat

u uw vriend hielp (CGVS p.4).

Voorts verklaarde u in de door u op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst van het CGVS

tot 2 keer toe dat u in 2010 voor het laatst werd opgepakt en dat u bij die arrestatie zwaar werd

geslagen (vragenlijst 3.1, 3.5).

Tijdens het CGVS-asielgehoor verklaarde u echter dat uw laatste arrestatie in de winter van 2009 was.

Gezien u verklaarde dat u na uw behandeling in Moskou (september of oktober 2009) niet meer werd

opgepakt, kan bijgevolg worden aangenomen dat uw laatste arrestatie begin 2009 plaatsvond (CGVS p.

7, 6).

Geconfronteerd met uw verklaringen uit de vragenlijst hieromtrent bevestigde u dat u in 2010 nog was

opgepakt waarna u geconfronteerd werd met uw verklaring dat u na uw medische behandeling in

Moskou niet meer werd opgepakt. Toen gaf u slechts aan zich het jaar niet meer te herinneren (CGVS

8-9).

Echter kan verwacht worden dat u zou weten in welk jaar u voor het laatst werd opgepakt, te meer deze

aanhouding 2-3 weken duurde (CGVS p.7) en u minstens coherent zou kunnen zijn of dit voor of na uw

medische behandeling in Moskou was gezien u er in uw relaas slechts1 aanhaalde.

Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen dat ook de geloofwaardigheid van de door u

verklaarde vervolgingsfeiten betreffende uw vermeende samenwerking met de rebellen op

fundamentele wijze.

Ter bevestiging van deze ongeloofwaardigheid werd een gedrag bij u vastgesteld dat niet in

overeenstemming kan worden gebracht met de door u verklaarde vervolgingsvrees.

U gaf aan dat u na de lente van 2009 ondergedoken leefde, er nadien nog navraag door de omon

(speciale politiedienst) naar u werd gedaan en dat u zich in die periode niet meer tot een officiële

instantie had gewend (CGVS p.2-3, 7, 10).

Echter blijkt uit de door u neergelegde documenten dat u in april 2010 een rijbewijs verkreeg en een

binnenlands paspoort op 15/08/2009 (zie documenten en DVZ verklaringen 16).

Geconfronteerd met deze informatie gaf u enkel aan dat met geld alles te regelen valt en uw broer de

documenten is gaan afhalen (CGVS p.10).

Echter kan moeilijk aangenomen worden dat iemand die voor de autoriteiten onderduikt zich de moeite

getroost om in dergelijke omstandigheden een rijbewijs te regelen terwijl hij door de autoriteiten wordt

gezocht.

Bovenstaande vaststellingen maken het dan ook niet aannemelijk dat u door de Russische autoriteiten

wordt geviseerd omwille van vermeende steun aan de rebellen.
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Uw bewering dat u omwille van uw etniciteit geen medische behandeling in Rusland kon krijgen, kon u

evenmin aannemelijk maken.

U verklaarde dat er u na een hospitalisatie van een maand in Moskou werd gezegd dat men u niet

verder wilde behandelen. U gaf aan dat dit met uw Tsjetsjeense etnie te maken had en dat zij

stelden dat u maar in uw thuisland dialyse moest aanvragen (CGVS p.5-6).

Echter blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat Tsjetsjenen in Moskou

amper of geen problemen hebben omwille van hun etnie betreffende de toegang tot medische

verzorging noch dat etnie hier een rol in speelt (Deens rapport 2011 en 2012).

In het licht van deze informatie komt het dan ook weinig overtuigend over dat ditzelfde ziekenhuis

u voor een periode van 24 dagen hospitaliseerde waarbij zowel onderzoeken als behandelingen

werden gedaan en u voordien reeds 2 maal hadden opgenomen (juni-juli 2009 en augustus-

september 2009) zoals uit het door u neergelegde medische attest blijkt, om daarna te stellen dat zij u

omwille van uw etnie niet willen behandelen.

Het feit dat u aangaf dat u op die maand na nooit in een ziekenhuis heeft verbleven, maakt

uw verklaring dat men u omwille van uw etnie niet wilde behandelen des te minder aannemelijk gezien

dit niet strookt met de inhoud van het door u neergelegde medische attest waaruit duidelijk blijkt dat u

meerdere malen werd opgenomen (CGVS p.10, medisch attest).

Zelfs indien een bepaalde dokter of ziekenhuis u een behandeling in Moskou zou ontzegd hebben op

basis van uw etnie, kan verwacht worden dat u minstens pogingen zou ondernomen zich desgevallend

tot een ander ziekenhuis in Moskou of in de Russische Federatie te wenden om de nodige medische

zorgen te verkrijgen of dat u een klacht tegen dat ziekenhuis of die dokter zou hebben ingediend wat

u echter verzuimde te doen (CGVS p.5-6, 10).

Uw bewering als zou enkel in dit ziekenhuis nierdialyse mogelijk zijn, is een blote bewering van

uwentwege wat blijkt uit uw verklaring nadien dat er misschien nog andere zijn maar u er geen beroep

hebt op gedaan (CGVS p.6).

Uit informatie daterend uit 2012 waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt overigens dat er 2 dialysecentra in Tsjetsjenië

zijn (landinfo 2012).

Eventuele tekorten van dialysecentra in Rusland staat bovendien los van het feit dat niet kan

aangenomen worden dat u omwille van discriminatoire redenen geen toegang zou hebben tot de

benodigde medische verzorging.

Uw advocaat gaf nog aan dat het in de Russische Federatie niet mogelijk is medische verzorging te

krijgen indien men niet op die plaats is geregistreerd en dat het bijzonder moeilijk, bijna onmogelijk, is

voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te laten registreren.

Vooreerst, gesteld dat u geen registratie in Moskou zou hebben, spreekt het gegeven dat u meermaals

en langdurig werd onderzocht en behandeld in een openbaar ziekenhuis in Moskou deze these van uw

advocaat tegen (CGVS p.10).

Bovendien relativeert informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratieve dossier werd toegevoegd de bijna onmogelijkheid voor Tsjetsjenen (origine) om

een registratie in Moskou te bemachtigen in ernstige mate en blijkt eveneens dat men ook toegang tot

medische verzorging (mits voorwaarden of beperkingen) kan verkrijgen zonder het hebben van een

registratie ter plaatse.

Zo geven bronnen aan dat het als Tsjetsjeen wel degelijk mogelijk is een registratie in Moskou te

bemachtigen, zeker indien men er over een netwerk, zoals u gezien u er familieleden hebt wonen die er

reeds 25 jaar verblijven (CGVS p.6), beschikt.

Bronnen, zoals de Chechen Social and Cultural Association die werkzaam zijn in Moskou, geven zelfs

aan dat het mede gezien de sterk vereenvoudigde procedures het geen of amper een probleem is voor

Tsjetsjenen om zich in Moskou te laten registreren. Een advocaat van de Memorial Migration & Rights

Programme and Civic Assistance Committee geeft dan weer aan dat Tsjetsjenen die zich in

Sint Petersburg willen registreren geen grotere problemen ondervinden dan andere Russen.

Verder geven bronnen aan dat indien men geen registratie heeft, men desgevallend in urgente zaken

altijd op medische verzorging kan rekenen.

In andere gevallen kunnen de regels inzake de terugbetaling van de zorg bij het ontbreken van

een registratie en ziekteverzekering een probleem geven voor het verkrijgen van niet dringende

medische verzorging wat dan ook een louter financiële grond is.

Uit informatie blijkt verder dat indien een persoon zonder registratie de kosten kan betalen, hij alle

verzorging kan krijgen die nodig is en dat etnie hierbij geen rol speelt (Deense rapporten 2011,2012).

Uw bewering dat u over de nodige (financiële) middelen beschikte, maar dat men u omwille van uw

etnie niet wilde behandelen staat dan ook haaks op deze informatie (CGVS p.5-6).

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het eveneens mogelijk is dat het ziekenhuis op de plaats waar

u bent geregistreerd u doorverwijst naar een ander ziekenhuis in de Russische Federatie waar de
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behandeling wel voorhanden is indien de benodigde verzorging niet beschikbaar is waar men is

geregistreerd (Deense rapport 2011, 2012; landinfo 2012).

Gezien u reeds (meerdere keren) werd behandeld en onderzocht in een ziekenhuis in Moskou, uit

informatie blijkt dat etnie geen of amper een rol speelt in de toegang tot medische zorg, uit informatie

blijkt dat de bewering als zou het bijna onmogelijk zijn voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te registeren

ernstig dient te worden gerelativeerd en er bovendien ook zonder registratie op de plaats van

behandeling mogelijkheden tot medische behandeling bestaan, kan u dan ook niet aannemelijk maken

dat u omwille van uw etnie geen toegang zou hebben tot medische verzorging in Moskou en bij

uitbreiding in de Russische Federatie.

Aan de hand van uw vaststellingen dient te worden besloten dat de door u opgeroepen medische

redenen geen verband houden met de criteria bij artikel 1,A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming.

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

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

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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 tenslotte 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.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er bij u geen vrees voor vervolging zoals bepaald

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

definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De overige door u neergelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw rijbewijs en paspoort bevatten enkel persoonlijke en reisgegevens die evenwel geen informatie

geven over uw asielmotieven.

Het door u neergelegde medische attest bevestigt dat u (meerdere) malen werd verzorgd en behandeld

in een ziekenhuis in Moskou en bevat geen enkele indicatie dat u bepaalde zorg omwille van uw etnie

werd ontzegd.

C. Conclusie
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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.”

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 19 januari 2015 (zie p. 3) de schending aan van de

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

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

schending van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna:

EVRM).

Verzoeker wijst er vooreerst op dat in de vragenlijst die op 21 oktober 2014 bij de Dienst

Vreemdelingenzaken ingevuld werd, onder punt 9, werd vermeld: “betrokkene heeft een erg

spraakgebrek (stotteren) en is niet goed verstaanbaar”.

Hij stelt dat het om die reden is dat hij zich bij zijn verhoor schriftelijk mocht uitdrukken en voert aan dat

de commissaris-generaal zich niet op tegenstrijdigheden in zijn verhoor kan baseren die mogelijks door

de slechte kwaliteit van het verhoor veroorzaakt werden, om te besluiten dat zijn asielrelaas

ongeloofwaardig is.

Over het rijbewijs en het paspoort uitgereikt terwijl hij gezocht werd in zijn land van herkomst, voert

verzoeker aan dat de commissaris-generaal niet verklaart waarom zijn uitleg -bekomen met geld en met

de tussenkomst van zijn broer geregeld werd- niet waarachtig is.

Verzoeker voert inzake het gebrek aan medische behandeling vooreerst aan dat hij thans in België drie

keer per week nierdialyse ondergaat en dat een transplantatie nodig is. Hij verwijst naar het attest van

19 augustus 2014 van dr. De Vriese, van het AZ Brugge-Oostende, gevoegd bij het verzoekschrift,

waarin wordt gesteld dat een niertransplantatie de enige optie is.

Verzoeker voert verder aan dat uit de door de commissaris-generaal gegeven informatie, niet blijkt dat

een niertransplantatie in Moskou mogelijk zou zijn.

Mocht dit mogelijk zijn, dan vallen volgens verzoeker (zie p. 6) transplantatie en de dialyseperiode

daarvoor niet onder het begrip “dringende medische verzorging” en kan niet ernstig volgehouden

worden dat die behandelingen zonder registratie mogelijk zouden zijn.

Het door de commissaris-generaal gehanteerde verslag, waarin staat dat medische instellingen

verschillende quota’s hanteren betreffende het aantal behandelingen die ze kunnen uitvoeren op

personen geregistreerd in andere regio’s, wijst volgens verzoeker het tegendeel uit; het argument in de

beslissing dat hij reeds “meermaals en langdurig” in Moskou behandeld werd, is geen tegenbewijs. Hij

besluit dat de commissaris-generaal zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 2 en 3 van het EVRM

geschonden heeft.

Vervolgens citeert verzoeker uit het verhoorverslag van 27 november 2014 van het Commissariaat-

generaal en benadrukt dat hij in zijn land enkel een behandeling kreeg mits veel moeilijkheden; hij

verwijst tevens naar de informatie waarop de commissaris-generaal zich gebaseerd heeft en hij besluit

dat Tsjetsjenen omwille van hun etnische afkomst, o.a. wat betreft hun registratie gediscrimineerd

worden.

Volgens verzoeker is het risico zeer reëel dat hij omwille van zijn etnische afkomst, zich niet in Moskou

zal kunnen laten registreren, met als gevolg dat hij niet de nodige medische zorgen zal krijgen, wat voor

hem levensgevaar inhoudt.

Verzoeker vraagt aan de Raad (zie het verzoekschrift, p. 9) van hem de vluchtelingenstatus te

erkennen.
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2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een attest van dr. D.V..

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om 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 is van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde een vrees voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin aanwezig is gezien:

(i) hij niet aannemelijk maakt dat hij door de Russische autoriteiten wordt geviseerd omwille van

vermeende steun aan de rebellen gelet op zijn tegenstrijdige verklaringen afgelegd op de Dienst

Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal;

(ii) verzoeker reeds meerdere keren werd behandeld en onderzocht in een ziekenhuis in Moskou, uit

informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat etnie geen

of amper een rol speelt in de toegang tot medische zorg, uit informatie blijkt dat de bewering als zou het

bijna onmogelijk zijn voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te registeren ernstig dient te worden

gerelativeerd en er bovendien ook zonder registratie op de plaats van behandeling mogelijkheden tot

medische behandeling bestaan, verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij omwille van zijn etnie geen

toegang zou hebben tot medische verzorging in Moskou en bij uitbreiding in de Russische Federatie;

(iii) medische problemen op zich niet onder het toepassingsgebied vallen van de artikelen 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet;

(iv) uit informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat er actueel voor burgers in Dagestan geen

reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.
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Waar verzoeker de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden wijt aan zijn

spraakgebrek, merkt de Raad op dat, hoewel inderdaad op de CGVS-vragenlijst bij de Dienst

Vreemdelingenzaken werd opgemerkt dat verzoeker een spraakgebrek heeft en niet goed verstaanbaar

is, verzoeker niet aantoont wat er precies foutief vertaald is en welke invloed dit zou hebben gehad op

de besluitvorming.

De Raad wijst er bovendien op dat, indien verzoeker taalproblemen ondervond, het zijn

verantwoordelijkheid is om dit tijdig te signaleren en eventuele fouten met de nodige precisie aan te

duiden en te corrigeren.

Gezien zijn verklaringen hem in het Russisch werden voorgelezen, had hij de mogelijkheid hierover

bijkomende opmerkingen te maken; verzoeker heeft dit evenwel nagelaten en maakt voor het eerst

hierover een opmerking in het verzoekschrift.

Ook blijkt dat verzoeker, bij de aanvang van het verhoor op het Commissariaat-generaal, uitdrukkelijk

verklaarde dat alles goed verlopen is op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Verzoeker werd bovendien tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal geconfronteerd met de

vastgestelde tegenstrijdigheden omtrent de datum waarop hij voor het eerst werd opgepakt door de

autoriteiten en omtrent de datum waarop hij voor het laatst werd opgepakt, waarbij verzoeker verklaarde

dat hij het zich niet goed herinnerde en hij, wat betreft deze laatste tegenstrijdigheid, zelfs zijn

verklaringen gedaan op de Dienst vreemdelingenzaken dat hij in 2010 nog was opgepakt bevestigde.

Toen verzoeker vervolgens geconfronteerd werd met zijn verklaring dat hij na zijn medische

behandeling in Moskou -september of oktober 2009- niet meer werd opgepakt, gaf hij slechts aan zich

het jaar niet meer te herinneren (zie het verhoorverslag van 27 november 2014, p. 8, 9).

Er kan echter in redelijkheid verwacht worden, zoals ook de commissaris-generaal in zijn beslissing

stelde, dat verzoeker zou weten in welk jaar hij voor het laatst werd opgepakt, te meer deze aanhouding

twee à drie weken duurde (zie het verhoorverslag van 27 november 2014, p. 7) en hij minstens

correct zou kunnen aanduiden of dit vóór of na zijn medische behandeling in Moskou was gezien hij er

in zijn relaas slechts één aanhaalde.

Deze tegenstrijdigheden keren zich tegen de waarachtigheid van de door verzoeker

verklaarde vervolgingsfeiten betreffende zijn vermeende samenwerking met de rebellen.

Waar verzoeker voorhoudt dat hij omwille van zijn etnische afkomst gediscrimineerd werd op het vlak

van gezondheidszorg, stelt de Raad vooreerst vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker

wél degelijk toegang had tot de medische gezondheidszorg in Moskou.

Uit het door verzoeker neergelegde medisch attest bij het Commissariaat-generaal blijkt immers dat hij

een periode van 24 dagen gehospitaliseerd werd waarbij zowel onderzoeken als behandelingen

werden gedaan en hij voordien reeds 2 maal werd opgenomen, met name in juni-juli 2009 en augustus-

september 2009.

Daargelaten verzoekers bewering dat hij slechts met moeite een behandeling kreeg, is het niet

geloofwaardig dat het desbetreffend ziekenhuis omwille van de etnie van verzoeker hem niet (verder)

wou behandelen.

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

dat personen van Tsjetsjeense origine, in Moskou amper of geen problemen hebben omwille van hun

etnie betreffende de toegang tot medische verzorging. En zelfs indien een bepaalde dokter of een

bepaald ziekenhuis verzoeker een behandeling in Moskou zou ontzegd hebben op basis van zijn etnie,

kan verwacht worden dat verzoeker minstens pogingen zou ondernemen zich desgevallend tot een

ander ziekenhuis in Moskou of in de Russische Federatie te wenden om de nodige medische zorgen te

verkrijgen of dat hij een klacht tegen dat ziekenhuis of die dokter zou hebben ingediend wat

verzoeker echter heeft nagelaten te doen (zie het verhoorverslag 27 november 2014, p. 5, 6,10).

Uit die informatie blijkt overigens dat er twee dialysecentra in Tsjetsjenië zijn. Eventuele tekorten van

dialysecentra in Rusland staan bovendien los van het feit dat niet kan aangenomen worden dat

verzoeker omwille van discriminatoire redenen geen toegang zou hebben tot de benodigde medische

verzorging.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift voorhoudt dat het in de Russische Federatie niet mogelijk is

medische verzorging te krijgen indien men niet op die plaats is geregistreerd en dat het bijzonder

moeilijk, bijna onmogelijk, is voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te laten registreren en hiertoe verwijst

naar de informatie van de commissaris-generaal, dient erop te worden gewezen dat verzoeker, die

verklaarde geen registratie in Moskou te hebben, toch meermaals en langdurig werd onderzocht en

behandeld in een openbaar ziekenhuis in Moskou.

Bovendien relativeert de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratieve dossier werd gevoegd, de voorgehouden onmogelijkheid voor personen van

Tsjetsjeense origine om een registratie in Moskou te bemachtigen in ernstige mate; eveneens blijkt

dat men ook toegang tot medische verzorging mits voorwaarden of beperkingen, kan verkrijgen zonder
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het hebben van een registratie ter plaatse. Zo geven bronnen aan dat het als Tsjetsjeen wel degelijk

mogelijk is een registratie in Moskou te bemachtigen, zeker indien men er over een netwerk, zoals

verzoeker gezien hij er familieleden heeft wonen die er reeds 25 jaar verblijven (zie het verhoorverslag

van 27 november 2014, p. 6), beschikt. Bronnen, zoals de “Chechen Social and Cultural

Association” die werkzaam zijn in Moskou, geven zelfs aan dat het mede gezien de sterk

vereenvoudigde procedures het geen of amper een probleem is voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te

laten registreren. Een advocaat van de “Memorial Migration & Rights Programme and Civic Assistance

Committee” geeft dan weer aan dat Tsjetsjenen die zich in Sint Petersburg willen registreren geen

grotere problemen ondervinden dan andere Russen.

Verder geven bronnen aan dat indien men geen registratie heeft, men desgevallend in dringende zaken

altijd op medische verzorging kan rekenen; in andere gevallen kunnen de regels inzake de terugbetaling

van de zorg bij het ontbreken van een registratie en ziekteverzekering, een probleem geven voor het

verkrijgen van niet dringende medische verzorging wat dan ook een louter financiële grond is.

Uit informatie blijkt verder dat indien een persoon zonder registratie de kosten kan betalen, hij alle

verzorging kan krijgen die nodig is en dat etnie hierbij geen rol speelt (Deense rapporten 2011, 2012).

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het eveneens mogelijk is dat het ziekenhuis op de plaats waar

verzoeker is geregistreerd, verzoeker doorverwijst naar een ander ziekenhuis in de Russische Federatie

waar de behandeling wél voorhanden is indien de benodigde verzorging niet beschikbaar is waar men is

geregistreerd (Deense rapport 2011, 2012; landinfo 2012).

Verzoeker brengt geen valabele argumenten bij die de in het administratief vervatte informatie in een

ander daglicht stellen. Hij beperkt zich immers tot een selectieve verwijzing naar deze informatie in een

poging de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal om te keren; hij slaagt er echter niet in aan te

tonen dat de informatie waarop de commissaris-generaal zich steunt en die gestoeld is op verschillende

bronnen, foutief is en dat er eruit gedane gevolgtrekkingen onjuist zijn.

Gezien verzoeker meerdere keren werd onderzocht en behandeld in een ziekenhuis in Moskou, dat uit

informatie blijkt dat etnie geen of amper een rol speelt in de toegang tot medische zorg, dat uit

informatie blijkt dat de bewering als zou het bijna onmogelijk zijn voor Tsjetsjenen om zich in Moskou te

registeren ernstig dient te worden gerelativeerd en er bovendien ook zonder registratie op de plaats van

behandeling mogelijkheden tot medische behandeling bestaan, kan verzoeker dan ook niet aannemelijk

maken dat hij omwille van zijn etnie geen toegang zou hebben tot medische verzorging in Moskou en bij

uitbreiding in de Russische Federatie.

Waar verzoeker erop wijst dat hij in België thans drie keer per week nierdialyse ondergaat en, middels

een verwijzing naar het attest van dr. D.V., aanvoert dat de enige optie die vooruitzicht biedt op lange

termijn, een niertransplantatie is, wijst de Raad erop dat hij niet bevoegd is om bij de behandeling van

een beroep tegen een beslissing van de commissaris-generaal inzake asiel en subsidiaire bescherming,

te oordelen over de vraag of verzoeker aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of

fysieke integriteit, noch over de vraag of hij een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende

behandeling wanneer er geen adequate verzorging mogelijk is in het land van herkomst. Verzoeker

dient zich inzake de beoordeling van zijn medische problemen te richten tot de geëigende procedure.

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

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24

juni 2008, nr. 184.647), stemmen de artikelen 2 en 3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, a)

en b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel 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).

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

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

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

voormelde wetsbepalingen.

Uit de informatie 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.
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Op basis van de “COI Focus: Dagestan: Veiligheidssituatie” van 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

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 verzoeker 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 vijftien 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


