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nr. 157 782 van 4 december 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2015

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

staatlozen van 2 juli 2015.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 oktober 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. DANEELS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché K. ALLYNS, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Oekraïens staatsburger, afkomstig uit Donetsk. Volgens uw

geboorteakte bent u van gemengde (Wit-Russische/Russische) origine. U bent de moeder van (K.Y.)

(OV X).

Sinds september 2012 werkte u als leerkracht biologie en chemie te Mospino (oblast Donetsk) waar u

ook woonde. Op 24/04/2014 trok u samen met een collega en jullie kinderen naar Kiev. ’s Avonds

keerden jullie terug naar Mospino. Vlakbij uw woning stond een militair voertuig waaraan u weinig

aandacht besteedde. 5 minuten na jullie aankomst in het appartement vielen militairen uw woning
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binnen en namen u en uw dochter mee naar een garage. Ook uw collega werd opgepakt. In de garage

werden u en uw collega ondervraagd en erg mishandeld. Deze Oekraïense militairen wilden weten waar

jullie de schoolkinderen hadden verstopt die ze wilden oproepen voor de oorlog. Na uw vrijlating werd u

gedurende een maand behandeld in het ziekenhuis te Tsjernigov. Op 31/5/2014 eindigde uw

leeropdracht te Mospino en wilde u samen met uw dochter terugkeren naar uw woning te

Donetsk. Echter uw appartement te Donetsk was vernield door bombardementen. U kreeg van de

onderwijsinstanties de toestemming de zomer nog door te brengen in het appartement te Mospino. In de

nacht van 18 op 19 augustus 2014 werd Mospino vanuit alle richtingen beschoten. U en uw dochter

gingen schuilen in een soort kanaal. Die nacht werd uw woning en ook de school waar u werkte, school

nr. 151 vernield. Sinds die nacht leefden u en uw dochter in een kelder. Op 19/09/2014 kreeg u smsjes

van meisjes uit de klas waar u klastitularis van was. Ze vroegen u hen te helpen. Iemand had de

Oekraïense militairen verteld waar de schoolkinderen waren verstopt. Zij werden gevonden en naar een

binnenplaats gebracht op 150 meter van de school. De schooljongens en meisjes werden allemaal

doodgeschoten, meer dan 34 jongeren. De militairen zeiden dat de kinderen deserteur waren verklaard,

dat ze voor de oorlog waren gevlucht en dat ze het bevel hadden gekregen de jongeren dood te

schieten. Na deze afslachting vernam u dat u gezocht werd en dat ook u moest gedood worden.

Stiekem verhuisde u met uw dochter naar een andere kelder. De volgende dag verlieten u en uw

dochter Mospino en reisde jullie via Polen naar België. Op 23/09/2014 vroeg u asiel aan bij de Belgische

asielinstanties.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw geboorteakte en deze van uw

dochter, het adoptieattest van uw dochter, uw diploma van de universiteit te Grodno (Wit Rusland), een

brief van uw collega’s, een Belgisch medisch attest en een Oekraïens medisch attest, een chat over uw

documenten en 10 foto’s.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging zoals

voorzien in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U hebt immers niet aangetoond werkelijk afkomstig te zijn uit de Donetsk oblast of daar te hebben

verbleven tot september 2014.

U kon vooreerst geen enkel afdoend bewijs/document voorleggen waaruit blijkt dat u tot uw komst naar

België in Donetsk oblast was geregistreerd en/of had verbleven. U was tijdens uw gehoor op het

Commissariaat-generaal enkel in het bezit van een Oekraïense geboorteakte uitgereikt te Kuznitsovsk

(Rivnens'ka oblast) en een Oekraïne medisch attest van een ziekenhuis te Tsjernigov (oblast Tsjernihiv).

U verklaarde dat u uw Oekraïens binnenlands paspoort had gegeven aan de mensen die u en uw

dochter hadden helpen vluchten. Zij regelden alle zaken wat transport betrof en u was bij aankomst in

Warschau vergeten om het binnenlands paspoort terug te vragen. U had nochtans sinds uw aankomst

in België pogingen ondernomen om dit paspoort terug te krijgen, maar hierin was u niet geslaagd

(CGVS p. 6). De afwezigheid van uw binnenlands paspoort bemoeilijkt tevens de beoordeling van uw

reële mogelijkheid tot vestiging in Oekraïne. Het is hoe dan ook merkwaardig dat u er niet in slaagde

enig document neer te leggen ter staving van uw recente herkomst uit de Donetsk oblast, temeer u na

aankomst in België nog andere documenten heeft opgevraagd en bekomen (CGVS p. 17).

In dit kader moet verder gewezen worden dat u weinig geloofwaardige verklaringen aflegde over uw

reisroute van Oekraïne naar België. U verklaarde vanuit Mospino met een auto vertrokken te zijn. U

reed met deze wagen tot in Warschau. U had van de weg niets opgemerkt omdat u sliep en pas in

Warschau werd wakker gemaakt. U wist niet welke reisdocumenten er voor u en uw dochter voorzien

waren. U had geen vragen mogen stellen over de documenten, over de reis, u had enkel geld betaald.

1300 euro voor de reis en 1000 euro om de grens met Polen te kunnen oversteken. U gaf aan zelf nooit

een reispaspoort te hebben gehad, noch uw dochter (CGVS p. 15). Uit informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier blijkt dat de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de buitengrenzen van

de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden. Uitzonderingen op

deze controles zijn quasi onbestaande. Bovendien worden er voortdurend nieuwe systemen

geïmplementeerd om de grenscontroles nog meer sluitend te maken. Zo is er bijvoorbeeld in 2011

het “Visa Information System” van start gegaan, dat visafraude efficiënter kan opsporen. Uw

verklaringen over uw binnenkomst in de Europese Unie zijn ongeloofwaardig. Deze vaststelling wijst er

mogelijk op dat u uw binnenlands paspoort, een eventueel verkregen reispaspoort die u bij uw ware reis

naar België zou hebben gebruikt, bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin

vervatte informatie over uw staatsburgerschap, uw propiska adres, een eventueel door u verkregen

reispaspoort, een visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw land

vertrokken bent, verborgen te houden. De vaststellingen betreffende uw reisroute worden bovendien

ondersteund door tegenstrijdige en incoherente verklaringen over het geldbedrag dat u voor uw reis
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naar België had betaald. U verklaarde voor de dienst Vreemdelingenzaken dat u 1000 euro had

betaald voor de reis (DVZ vragenlijst pt. 32). Op het gehoor voor de CGVS verklaarde u aanvankelijk dat

u 1300 dollar had betaald aan (M.) en (N.) om te helpen en u had hen ook 1000 betaald omdat ze dit

nog bijkomend nodig hadden. U wist echter niet voor wat deze 1000 bedoeld waren (CGVS p. 12). In de

loop van het gehoor voor het CGVS gaf u aan dat u 1300 dollar en 1000 euro had betaald voor de reis.

De 1000 euro was bedoeld voor de grens, om te zorgen dat jullie Polen in konden (CGVS p. 15).

Geconfronteerd met uw verklaringen voor de dienst Vreemdelingenzaken herhaalde u enkel dat de 1000

euro bedoeld was om de grens over te reizen en de 1300 dollar voor de diensten en de brandstof

(CGVS p. 15). Uw uitleg overtuigt niet. Daar u beide bedragen betaalde om zo naar België te kunnen

reizen, kan redelijkerwijs verwacht worden dat eenduidige verklaringen aflegde over verschillende

bedragen die u voor de reis beschikbaar stelde. Het herhalen van één versie van uw

verklaringen weerlegt de vastgestelde verschillen in uw verklaringen niet over het betaalde bedrag.

Er kan aan uw eigenlijk vervolgingsrelaas, uw arrestaties door Oekraïense militairen die de schuilplaats

wilden weten van schooljongeren die u en uw collega hadden verstopt, en de moord op meer dan 34

schoolkinderen te Mospino, geen geloof worden gehecht. U verklaarde dat u meermaals sinds

december 2013 werd opgepakt, ondervraagd en mishandeld door Oekraïense militairen in hun

zoektocht naar schooljongeren die u en uw collega’s voor hen verborgen hielden (CGVS p. 8, 17, 19,

20), echter u plaatste de start van deze zoektocht in december 2013, net zoals uw collega’s doen in de

door hen geschreven brief die u voorlegt. Uit toegevoegde informatie blijkt echter dat er geen informatie

werd teruggevonden over een mobilisatie of een militaire aanwerving van jongeren in december 2013.

Een militaire werving van personen (waarnaar u en uw collega’s foutief naar verwijzen wanneer jullie

melding maken van een demobilisatie) is pas op gang gekomen in maart 2014. Deze vaststelling

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en de geloofwaardigheid van inhoud van de brief

van uw collega’s. Ook wat betreft de moord op meer dan 34 schoolkinderen te Mospino, kan geen

geloof worden gehecht aan uw verklaringen hierover. U verklaarde dat op 18/09/2014 op 150 meter van

de school 151 te Mospino, meer dan 34 schoolkinderen, jongens en meisjes werden doodgeschoten

door Oekraïense militairen. Deze schoolkinderen werden als deserteur beschouwd (CGVS p. 20, 21,

25). De onderzoeksdienst Cedoca deed uitgebreid onderzoek naar deze gebeurtenis en heeft geen

informatie teruggevonden (zie toegevoegde informatie). Gezien de omvang van het aantal doden en het

feit dat het scholieren waren, zou deze zwaarwichtige gebeurtenis zeker gerapporteerd zijn in de media

of zijn opgevangen door de medewerkers van OSCE, wat in casu niet het geval is.

Bijgevolg ondermijnen de vaststellingen van cedoca de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig

en ondermijnen zijn eveneens volledig de geloofwaardigheid van uw recent verblijf te Mospino.

Deze vaststellingen worden bijkomend ondersteund door uw zeer beperkte algemene en recente

kennis betreffende uw leefomgeving, ondanks het feit dat u beweerde sinds 2012 te Mospino. Zo wist u

bijvoorbeeld niet het adres van de kleuterschool waar uw dochter naar toeging. U slaagde er niet in om

aan te duiden in welke straat deze kleuterschool nr. 1 gelegen was. U legde uit dat het kwam omdat de

school dichtbij was en dat u er haar visueel naar toe kon brengen. De stad was niet zo groot zei u

(CGVS p. 7). Gezien u beweerde twee jaar te Mospino gewoond en gewerkt te hebben, uw dochter in

deze tijd elke dag naar een kleuterschool ging en u als alleenstaande moeder haar daar naar toe bracht,

kan redelijkerwijs verwacht worden dat u op zijn minst de straat kan benoemen waar deze kleuterschool

gevestigd was. Zeker gezien het feit dat deze kleuterschool dan nog in uw directe woonomgeving was,

waarvan redelijkerwijs kan verwacht worden dat u uw woonomgeving toch goed zou kennen. Verder

slaagde u er niet in om enige andere straten in de omgeving van de school waar u werkte weer

te geven. U beschreef de school als een kleine school in een woonwijk. Gevraagd om de weg van uw

appartement naar de school te beschrijven, zei u dat er maar één straat was die u niet kende, de straat

die Mayakovsky straat verbond met de straat Plagina. Toen u gevraagd werd om toch enige

straatnamen op te nemen, zei u dat u andere straatnamen kende, maar niet op weg naar school.

Hierachter gevraagd, gaf u de naam Kuybishevskaya straat op en zei u dat op die straat de meeste

winkels van de stad gevestigd waren. De Leninastraat kruiste deze straat zei u. U ging met uw

leerlingen vaak op excursie naar de Leninastraat. U kende opmerkelijk geen andere straten in Mospino

terwijl u toch met uw leerlingen in Mospino zelf op excursie ging (CGVS p. 10, 11). Op de vraag om

belangrijke gebouwen en instanties in Mospino op te noemen, verwees u naar de dienst onderwijs op de

Kuybihevskaya straat. U dacht dat de Kuybishevskaya de hoofdweg was, maar u was niet zeker (CGVS

p. 22.) U verwees eveneens naar het ziekenhuis maar kon het ziekenhuis niet situeren in de stad. U wist

niet waar het ziekenhuis lag, u was er nooit geweest (CGVS p. 11). Opgemerkt moet worden dat voor

een persoon die beweert 2 jaar lang in een niet zo grote stad Mospino te hebben gewoond, bovendien

nog leerkracht is en dus hoog opgeleid, is de kennis over deze stad en haar directe woonomgeving,

onaannemelijk beperkt. Verder slaagde u er niet in om aan te geven wanneer de nieuwe republiek

Donetsk werd uitgeroepen. U zei dat het in september 2014 was besproken maar nog niet uitgeroepen.

U had gehoord dat Lugansk en Donetsk zich wilden verenigen in een nieuw Rusland maar u niet
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wanneer het ging gebeuren. Echter uit toegevoegde informatie blijkt dat op 12 mei 2015 de ‘Donetska

Narodna Respoeblika’ werd uitgeroepen. Evenmin was u op de hoogte wanneer er in de regio Donetsk

een referendum (zie toegevoegde informatie 11 mei 2014) had plaatsgevonden (CGVS p. 23). U gaf

aan geen interesse te hebben in politiek. U had er over gehoord maar kon er geen details van geven, u

wist zelfs niet of er een referendum had plaatsgevonden (CGVS p. 24). Van een leerkracht biologie,

chemie, die werkzaam was in de donbass regio, meer bepaald in Mospino, en dagelijks geconfronteerd

werd met de gevolgen van het politieke conflict, kan redelijkerwijs verwacht worden dat zij op de hoogte

is van zeer belangrijke gebeurtenissen binnen dit conflict. Uw ongeloofwaardige verklaringen over

recente gebeurtenissen (mobilisatie sinds december 2013 en de moord op meer dan 34 schoolkinderen

op 18/09/2014), uw beperkte kennis betreffende Mospino de stad waarvan u beweerde de laatste twee

jaar te hebben gewoond en uw onaannemelijk beperkte kennis over politieke gebeurtenissen in de

Donetsk regio en het opvallende gebrek aan enig documenten met verwijzing naar uw herkomst, uw

verblijf, uw werk en uw registratie in Donetsk of Mospino, ondermijnen uw recente herkomst uit de

Donbass regio.

Door de opeenvolgende vaststellingen in verband met uw recent verblijf en de ongeloofwaardigheden

van uw vluchtrelaas kan er geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas. Bijgevolg maakt u niet

aannemelijk dat u daadwerkelijk het slachtoffer werd/kan zijn van hetzij een vervolging zoals bedoeld in

de Conventie van Genève, hetzij van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming

Wat betreft de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer naar Oekraïne, het land waarvan u

beweert het staatsburgerschap te bezitten (CGVS p. 3), benadrukt het Commissariaat-generaal dat het

zich bewust is van de problematische situatie in Oekraïne, doch dat uit niets kan worden afgeleid dat het

loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van

de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

of om te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming. Zulks vindt aansluiting bij het

standpunt van de UNHCR waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier, en

waaruit kan worden afgeleid dat de UNHCR van oordeel is dat elke asielaanvraag op eigen merites en

op individuele basis moet worden beoordeeld, dit met bijzondere aandacht voor de specifieke

omstandigheden eigen aan de zaak.

Hieruit volgt dat een loutere verwijzing naar uw Oekraïens staatsburgerschap niet volstaat om aan te

tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Een individuele beoordeling van uw vraag om internationale bescherming, waarbij u uw vrees

voor vervolging of het risico voor het lijden van ernstige schade in concreto dient aan te tonen, blijft dan

ook noodzakelijk, en u blijft hier om bovenstaande redenen in gebreke.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate van willekeurig geweld naar

aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De Commissaris-generaal beschikt

over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een grondige analyse van de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie regio’s buiten de Donbass regio

op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke uitzonderlijke situatie die

de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

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

bovenstaande conclusies kunnen wijzigen. Uw geboorteakte en deze van uw dochter, het adoptieattest

van uw dochter en uw diploma van de universiteit te Grodno (Wit Rusland), bevatten persoonsgegevens

die niet betwist worden. De brief van uw collega’s werd reeds hierboven beargumenteerd. Het Oekraïne

medisch attest vermeldt uw behandeling in het ziekenhuis te Tsjernigov naar aanleiding van de door u

doorstane mishandelingen op 24/4/2014 toen Oekraïense militairen de schuilplaats van de verborgen

jongeren wilden weten (CGVS p. 8). Het medisch attest kan geen objectief bewijs zijn van een link

tussen de beschreven verwondingen en de door u aangehaalde vervolgingsfeiten, het kan hoogstens

een indicatie zijn ter ondersteuning van de verklaringen. Gelet op de eerder gemaakte manifeste

vaststellingen rond de vervolgingsfeiten kan het attest dan ook geen begin van bewijs of indicatie zijn

van de verklaarde vervolgingsfeiten. Hetzelfde kan opgemerkt worden over het Belgische medisch

attest dat littekens en verwondingen beschrijft die u, volgens uw verklaringen, tijdens martelingen opliep

in de periode december 2013 tot augustus 2014. Er moet bovendien vastgesteld worden dat het

attest de omstandigheden van deze verwondingen enkel baseert uw verklaringen. De chat met (M.) en
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(N.) gaat over uw vraag achter documenten, echter uit deze chat kan niet afgeleid worden wie deze

mensen zijn en waar deze mensen zich concreet bevinden. Bovendien bevat een chat geen objectieve

bewijswaarde. De twee foto’s van vernielde woningen/appartementen tonen slecht deze vernielen aan.

Echter uit de foto kan niet afgeleid worden waar deze vernielde woningen staan, van wie deze vernielde

woningen zijn en in welke omstandigheden de vernielingen hebben plaatsgevonden. De twee foto’s van

een collega van u met haar dochter en uw dochter tonen militaire voertuigen, echter uit de foto kan niet

afgeleid worden waar deze foto’s werden genomen, noch wanneer ze werden genomen. Evenmin kan

van de foto van een vernielde raket en van de militaire tank worden afgeleid waar en wanneer deze foto

werd genomen. Bovendien zijn de vermelde foto's geen originelen maar kleurenprints, waardoor u niet

kan overtuigen dat u zelf deze foto's heeft gemaakt/in bezit heeft. De vier foto’s van uw dochter, tonen

dat uw dochter verwond werd. Echter ook uit deze foto’s kan niet afgeleid worden waar, wanneer en

in welke omstandigheden uw dochter deze verwondingen opliep.

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

2.1.1. Verzoekster voert de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

artikel 48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel 1 tot en

met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Tevens stelt zij dat een klaarblijkelijke beoordelingsfout werd begaan.

Verzoekster geeft een algemene en theoretische uiteenzetting betreffende de aangevoerde bepalingen.

Verder betoogt zij als volgt:

“Dat de tegenpartij beschouwt eerste dat de verzoekster niet aangetoond werkelijk afkomstig te zijn uit

de Donetsk oblast of daar te hebben verbleven tot september 2014;

Dat toch heeft de verzoekster ingediend haar geboortecertificaat waarop wordt opgemerkt dat ze werd

geboren in Donetsk (Stuk 3);

Dat mijn verzoekster adress is ook op de nieuwe convocatie (Stuk 16);

Dat mijn verzoekster probeerde haar paspoort terugkrijgen maar zonder succes (Stuk 9);

Overwegende dat, dan, de tegenpartij beschouwt dat de verzoekster weinig geloofwaardige verklaringen

aflegde over haar reisroute van Oekraine naar België ;

Dat mijn verzoekster legt opnieuw haar reisroute op stuk 2 in bijlage;

Dat de paspoort van mijn verzoekster en haar dochter waren in het bezit van de smokkelaars “(M.) en

(N.)” met wie de verzoekster eerder reisden met de auto naar Warschau;

Dat ook, mijn verzoekster heeft verklaard dat meermals sinds december 2013 een mobilisatie of een

militaire aanwerving van jongeren vond plaats;

Dat de tegenpartij heeft geen informatie teruggevonden over en mobilisatie of een militaire aanwerving

van jongeren ;

Dat mijn verzoekster neerlegt in bijlage internet informatie (Stuk 5) en video’s in deze zin (Stuk 14);

Dat op een van deze video, kunnen we zien de verzoekster en haar dochter in een kelder;

(in hhtps://www.youtube.com/watch?v=lb7RQJHBch8, 2:32);

Dat ook op een van die video kunnen we zien leerlingen slachtoffers van de schietpartij van Mospino;

(in https://www.youtube.com/watch?v=Too-Idbstew);

Overwegende dat de tegenpartij zegt dat geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen van de

verzoekster dat meer dan 34 schoolkinderen werden doodgeschoten door Oekraïense militairen omdat

de tegenpartij geen informatie heeft teruggevonden op dit feit en de OSCE heeft niets gerapporteerd;

Dat het feit dat de tegenpartij geen documentatie over deze feiten heeft gevonden, beteken niet dat ze

niet bestaan;

Dat men moet bedenken in dit verband dat Rusland heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de OSCE om

slechts fragmentarisch informatie over evenementen in Oekraïne te geven (Stuk 18);

Dat dus de tegenparij kon niet beroepen op het onbreken van informatie om het verhaal van de

verzoekster afwijzen;

Dat alle de documenten ingediend door de verzoekster aantonen dat er reden is om te geloven in zijn

asiel verhaal;

Da mijn verzoekster zocht de hulp van een beëdigd vertaler in het Nederlands en zal de Nederlandse

vertalingen van deze documenten zo snel mogelijk bestand;
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Overwegende dat de vrees van de verzoekster bij geval van zijn terugkeer naar haar land van herkomst

wel actueel is;

Dat de verzoekster in deze richting in bijlage kopie van nieuwe convocatie in haar naam neerzet (Stuk

16);

Dat mijn verzoekster in het bezit is van de originele documenten;

Dat de bestreden beslissing dus geannuleerd moet worden;

Overwegende dat mijn verzoekster dus het slachtoffer is geweest van ernstig fysiek geweld;

Dat de verzoekster neerlegt een schade certificaat d.d. 06/10/2014 in deze zin (Stuk 13);

Dat ook, op stuk 11, de verzoekster neerlegt foto’s van verwondingen aan haar dochter;

Dat de tegenpartij verklaart alleen maar dat die attesten kan niet met zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen die aan de basis liggen van haar gezondheidsproblemen, zodat deze

medische attesten geen sluitend bewijs vormen voor de aangehaalde feiten uit haar asielrelaas;

Dat volgens de gids van UNHCR op de procedures en criteria die voor de erkenning van de kwaliteit van

vluchteling moeten toegepast worden, de bijzondere kwetsbaarheid van de verzoeker moet in

overweging genomen worden om de geëiste graad van samenhang van zijn verhaal te beoordelen;

Dat als deze geneeskundige attesten niet als degerlijk de vervolgingen bewijzen ondergaan door de

verzoekster bewijzen, zij alle minder bepaalde vaagheden of incoherenties van het asielverhaal van de

verzoekster kunnen uitleggen (CCE, Arrêt n°99 380 du 21 mars 2013, CCE, Arrêt n°102 142 du 30 avril

2013);

Overwegende dat de tegenpartij het gevaar dat de verzoekster zou lopen niet correct beoordeeld heeft,

zou ze naar haar land van herkomst terugkeren;

Dat de tegenpartij voor wie het een plicht is volledig op de hoogte te zijn van de situatie die nu in het

land van herkomst van de verzoekster heerst of er vroeger heerste, zich ertoe beperkt te zeggen dat de

elementen die door de verzoekster in haar asielaanvraag aanhaalt niet binnen het toepassingskader van

de Vreemdelingenconventie d.d.1951 horen;

Overwegende dat men nog kan vermelden dat, zelfs als de verzoekster in het kader van haar

asielrechtspleging geen bewijs van de aangehaalde vervolgingen heeft kunnen voorleggen, haar

verhaal toch als geloofswaardig beschouwd dient te worden;

Dat een constante jurisprudentie het eist dat de afwezigheid van een door de asielzoeker voorgelegd

bewijs niet tot de weigering van zijn aanvraag kan leiden, als zijn verhaal als geloofwaardig beschouwd

kan worden;

Dat het in casu als geloofwaardig beschouwd kan worden;

Dat er dient vermeld te worden dat de afwezigheid van bewijs niet van ambtshalve de weigering van de

erkenning van de vluchtelingenstatus met zich meebrengt, als het asielverhaal van de betrokkene

geloofwaardig blijkt omdat het samenhangend is en geen grote tegenstrijdigheid vertoont;

Dat de Raad Van State zich trouwens in deze zin uitspreekt:

“Tegenstrijdigheden in de opeenvolgende verhalen van een asielzoeker kunnen de Commissaris-

Generaal laten menen dat de aanvraag duidelijk ongegrond is voor zoverre die tegenstrijdigheden de

geloofwaardigheid van de essentiële elementen van het verhaal van de asielzoeker ontegensprekelijk

aantasten.” (vrij vertaald van R.D.E. nr. 95, blz. 552 en volgende);

Overwegende dat de tegenpartij dan ook een duidelijke beoordelingsfout gepleegd heeft door de

mening te uiten dat de hoedanigheid van vluchteling aan de verzoekster niet kon worden toegekend;

Dat de tegenpartij haar dus de hoedanigheid van vluchtelingen zou moeten toestaan;”

Verzoekster stelt dat zij minstens in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij betoogt dat verweerder

niet uitlegt waarom zij niet voldoet aan de voorwaarden om subsidiaire bescherming te verkrijgen. Op

basis van het voorgaande kan niet worden betwist dat verweerder de situatie van verzoekster niet

ernstig onderzocht. Verzoekster is afkomstig van Donetsk. In tegenstelling met wat verweerder beweert,

kan de situatie buiten de Donbass-regio worden gekarakteriseerd als een uitzonderlijke situatie die de

toekenning van subsidiaire bescherming wettigt. Internationale actoren beschrijven een toename van

geweld in deze regio.

2.1.2. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij haar verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1): een verklaring van verzoekster (bijlage 2), het geboortecertificaat van

verzoekster (bijlage 3), het diploma van verzoekster (bijlage 4), internetinformatie over de dienstplicht in

Oekraïne (bijlage 5), een brief van verzoeksters collega’s (bijlage 6), een brief van juni 2015 (bijlage 7

en 8), een internetgesprek om de paspoorten te bekomen (bijlage 9), twee mails die naar verzoekster

werden verstuurd via haar maatschappelijk werker (bijlagen 10 en 11), een video met een

internetdiscussie over de moord op schoolkinderen in Donetsk (bijlage 12), een medisch attest (bijlage

13), een aantal video’s vergezeld van nota’s van verzoekster (bijlage 14), de opmerkingen van
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verzoekster bij de bestreden beslissing (bijlage 15), een convocatie op naam van verzoekster (bijlage

16), een proces-verbaal betreffende verzoekster (bijlage 17) en informatie omtrent de door Rusland

geuite kritiek op de OSCE (bijlage 18).

2.2.1. Verzoekster duidt niet op welke wijze artikel 1 van de voormelde wet van 29 juli 1991, dat

overigens louter het toepassingsgebied van deze wet bepaalt, in casu geschonden zou kunnen zijn.

Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is

het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de

materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat de algehele geloofwaardigheid van verzoeksters

verklaringen wordt ondergraven doordat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over haar familie en haar

contacten in Oekraïne. Bij het CGVS verklaarde verzoekster dat zij over praktisch geen levende

familieleden meer beschikte, dat zij in Oekraïne niemand (dus ook geen familie) meer had en dat zij

enkel nog contact had met M. en N. (administratief dossier, stuk 4, p.8-9). Ten aanzien van de lokale

recherche van Fleron verklaarde verzoekster echter te denken dat zij in België slachtoffer werd vanwege

een aanval van Oekraïense militairen omdat deze haar hadden teruggevonden doorheen de contacten

met haar familieleden en haar dorpsgenoten (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 17).

Verzoekster stelt de laatste twee jaren voor haar vertrek uit haar land van herkomst in Mospino te

hebben gewoond, aldaar te hebben gewerkt als lerares en er in het kader van haar beroepsactiviteit

problemen te hebben gekend.

Hoewel verzoekster blijkens de stukken van het dossier, de inhoud van het onderhavige verzoekschrift

en de bij dit verzoekschrift gevoegde stukken duidelijk nog in contact staat met haar land van herkomst

en een veelheid aan documenten kon bijbrengen, slaagt verzoekster er tot op heden echter niet in om

enig officieel of overtuigend document bij te brengen ter staving van haar recente verblijf in Mospino of

haar beweerde beroepswerkzaamheden aldaar. Waar verzoekster de nadrukt vestigt op haar

geboorteakte (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3; administratief dossier, map ‘documenten’), dient

te worden vastgesteld dat hieruit slechts kan worden afgeleid waar zij is geboren doch niet waar zij

recent heeft verbleven. De bij het verzoekschrift gevoegde convocatie kan, nog daargelaten dat deze

niet vergezeld gaat van een voor eensluidend verklaarde vertaling (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage

16), evenmin een bewijs vormen voor verzoeksters verblijf en beroepswerkzaamheden in Mospino.

Hoewel verzoekster beweert in het bezit te zijn van het origineel, wordt deze convocatie immers slechts

bijgebracht in de vorm van een kopie. Gelet op de manipuleerbaarheid van kopieën, kan aan deze

convocatie geen bewijswaarde worden gehecht. Dit geldt nog des te meer daar verzoekster niet de

minste uitleg verschaft voor het feit dat zij dit stuk, hoewel dit lijkt te dateren van 2014, slechts tezamen

met het verzoekschrift neerlegt. In zoverre verzoekster aan de hand van een chat met een zekere M. en

N. tracht te laten uitschijnen dat zij in de onmogelijkheid zou zijn om haar paspoort neer te leggen, dient

voorts te worden opgemerkt dat uit deze chat niet kan worden afgeleid wie deze mensen zijn, welke hun

relatie met verzoekster is of waar zij zich bevinden (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 9;

administratief dossier, map ‘documenten’). Hoe dan ook kan aan zulke chat geen objectieve

bewijswaarde worden gehecht nu deze gemakkelijk in scène kan zijn gezet.

Verzoekster voert verder geen dienstige argumentatie aan ter weerlegging van de bestreden beslissing

waar omtrent haar beweerde illegale reisweg vanuit Mospino naar België gemotiveerd wordt:

“In dit kader moet verder gewezen worden dat u weinig geloofwaardige verklaringen aflegde over uw

reisroute van Oekraïne naar België. U verklaarde vanuit Mospino met een auto vertrokken te zijn. U
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reed met deze wagen tot in Warschau. U had van de weg niets opgemerkt omdat u sliep en pas in

Warschau werd wakker gemaakt. U wist niet welke reisdocumenten er voor u en uw dochter voorzien

waren. U had geen vragen mogen stellen over de documenten, over de reis, u had enkel geld betaald.

1300 euro voor de reis en 1000 euro om de grens met Polen te kunnen oversteken. U gaf aan zelf nooit

een reispaspoort te hebben gehad, noch uw dochter (CGVS p. 15). Uit informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier blijkt dat de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de buitengrenzen van

de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden. Uitzonderingen op

deze controles zijn quasi onbestaande. Bovendien worden er voortdurend nieuwe systemen

geïmplementeerd om de grenscontroles nog meer sluitend te maken. Zo is er bijvoorbeeld in 2011

het “Visa Information System” van start gegaan, dat visafraude efficiënter kan opsporen. Uw

verklaringen over uw binnenkomst in de Europese Unie zijn ongeloofwaardig. Deze vaststelling wijst er

mogelijk op dat u uw binnenlands paspoort, een eventueel verkregen reispaspoort die u bij uw ware reis

naar België zou hebben gebruikt, bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin

vervatte informatie over uw staatsburgerschap, uw propiska adres, een eventueel door u verkregen

reispaspoort, een visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw land

vertrokken bent, verborgen te houden. De vaststellingen betreffende uw reisroute worden bovendien

ondersteund door tegenstrijdige en incoherente verklaringen over het geldbedrag dat u voor uw reis

naar België had betaald. U verklaarde voor de dienst Vreemdelingenzaken dat u 1000 euro had

betaald voor de reis (DVZ vragenlijst pt. 32). Op het gehoor voor de CGVS verklaarde u aanvankelijk dat

u 1300 dollar had betaald aan (M.) en (N.) om te helpen en u had hen ook 1000 betaald omdat ze dit

nog bijkomend nodig hadden. U wist echter niet voor wat deze 1000 bedoeld waren (CGVS p. 12). In de

loop van het gehoor voor het CGVS gaf u aan dat u 1300 dollar en 1000 euro had betaald voor de reis.

De 1000 euro was bedoeld voor de grens, om te zorgen dat jullie Polen in konden (CGVS p. 15).

Geconfronteerd met uw verklaringen voor de dienst Vreemdelingenzaken herhaalde u enkel dat de 1000

euro bedoeld was om de grens over te reizen en de 1300 dollar voor de diensten en de brandstof

(CGVS p. 15). Uw uitleg overtuigt niet. Daar u beide bedragen betaalde om zo naar België te kunnen

reizen, kan redelijkerwijs verwacht worden dat eenduidige verklaringen aflegde over verschillende

bedragen die u voor de reis beschikbaar stelde. Het herhalen van één versie van uw

verklaringen weerlegt de vastgestelde verschillen in uw verklaringen niet over het betaalde bedrag.”

Verzoekster beperkt zich er immers toe enkele van haar voormelde verklaringen te herhalen

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2), hetgeen geenszins dienstig is om aan de voormelde

vaststellingen afbreuk te doen. Deze vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht

en blijven, gezien zij door verzoekster niet op dienstige wijze worden weerlegd, onverminderd overeind.

In de bestreden beslissing wordt daarenboven met recht gemotiveerd:

“Deze vaststellingen worden bijkomend ondersteund door uw zeer beperkte algemene en recente

kennis betreffende uw leefomgeving, ondanks het feit dat u beweerde sinds 2012 te Mospino. Zo wist u

bijvoorbeeld niet het adres van de kleuterschool waar uw dochter naar toeging. U slaagde er niet in om

aan te duiden in welke straat deze kleuterschool nr. 1 gelegen was. U legde uit dat het kwam omdat de

school dichtbij was en dat u er haar visueel naar toe kon brengen. De stad was niet zo groot zei u

(CGVS p. 7). Gezien u beweerde twee jaar te Mospino gewoond en gewerkt te hebben, uw dochter in

deze tijd elke dag naar een kleuterschool ging en u als alleenstaande moeder haar daar naar toe bracht,

kan redelijkerwijs verwacht worden dat u op zijn minst de straat kan benoemen waar deze kleuterschool

gevestigd was. Zeker gezien het feit dat deze kleuterschool dan nog in uw directe woonomgeving was,

waarvan redelijkerwijs kan verwacht worden dat u uw woonomgeving toch goed zou kennen. Verder

slaagde u er niet in om enige andere straten in de omgeving van de school waar u werkte weer

te geven. U beschreef de school als een kleine school in een woonwijk. Gevraagd om de weg van uw

appartement naar de school te beschrijven, zei u dat er maar één straat was die u niet kende, de straat

die Mayakovsky straat verbond met de straat Plagina. Toen u gevraagd werd om toch enige

straatnamen op te nemen, zei u dat u andere straatnamen kende, maar niet op weg naar school.

Hierachter gevraagd, gaf u de naam Kuybishevskaya straat op en zei u dat op die straat de meeste

winkels van de stad gevestigd waren. De Leninastraat kruiste deze straat zei u. U ging met uw

leerlingen vaak op excursie naar de Leninastraat. U kende opmerkelijk geen andere straten in Mospino

terwijl u toch met uw leerlingen in Mospino zelf op excursie ging (CGVS p. 10, 11). Op de vraag om

belangrijke gebouwen en instanties in Mospino op te noemen, verwees u naar de dienst onderwijs op de

Kuybihevskaya straat. U dacht dat de Kuybishevskaya de hoofdweg was, maar u was niet zeker (CGVS

p. 22.) U verwees eveneens naar het ziekenhuis maar kon het ziekenhuis niet situeren in de stad. U wist

niet waar het ziekenhuis lag, u was er nooit geweest (CGVS p. 11). Opgemerkt moet worden dat voor

een persoon die beweert 2 jaar lang in een niet zo grote stad Mospino te hebben gewoond, bovendien

nog leerkracht is en dus hoog opgeleid, is de kennis over deze stad en haar directe woonomgeving,

onaannemelijk beperkt.”
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Verzoekster onderneemt in het onderhavige verzoekschrift niet de minste poging teneinde de voormelde

motieven te weerleggen. Wel worden er bij het verzoekschrift enkele opmerkingen van verzoekster

gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 15). Zij wijst hierin op het tijdelijke karakter en de

invulling van haar werk als leraar, alsmede op het gegeven dat zij enkel gedurende de week in Mospino

verbleef. Zij had daardoor niet de motivatie of de tijd om Mospino te leren kennen. Geen van deze

argumenten volstaat echter om verzoeksters voormelde gebrek aan kennis te verklaren. Indien

verzoekster werkelijk twee jaar (minstens gedurende de week) als hoogopgeleide lerares zou hebben

gewoond en gewerkt in een niet zo grote stad als Mospino, aldaar bovendien aan verschillende

leerlingen privélessen zou hebben gegeven en aldus logischerwijze in contact kwam met zowel haar

(privé)leerlingen als hun ouders, mocht van haar redelijkerwijze een meer gedegen kennis worden

verwacht omtrent de voormelde elementen.

In de bestreden beslissing wordt bovendien terecht gesteld:

“Verder slaagde u er niet in om aan te geven wanneer de nieuwe republiek Donetsk werd uitgeroepen.

U zei dat het in september 2014 was besproken maar nog niet uitgeroepen. U had gehoord dat Lugansk

en Donetsk zich wilden verenigen in een nieuw Rusland maar u niet wanneer het ging gebeuren. Echter

uit toegevoegde informatie blijkt dat op 12 mei 2015 de ‘Donetska Narodna Respoeblika’ werd

uitgeroepen. Evenmin was u op de hoogte wanneer er in de regio Donetsk een referendum (zie

toegevoegde informatie 11 mei 2014) had plaatsgevonden (CGVS p. 23). U gaf aan geen interesse te

hebben in politiek. U had er over gehoord maar kon er geen details van geven, u wist zelfs niet of er een

referendum had plaatsgevonden (CGVS p. 24). Van een leerkracht biologie, chemie, die werkzaam was

in de donbass regio, meer bepaald in Mospino, en dagelijks geconfronteerd werd met de gevolgen van

het politieke conflict, kan redelijkerwijs verwacht worden dat zij op de hoogte is van zeer belangrijke

gebeurtenissen binnen dit conflict.”

Verzoekster onderneemt in het verzoekschrift andermaal niet de minste poging teneinde de voormelde

motieven te ontkrachten. Wel wijst zij er in de bij het verzoekschrift gevoegde opmerkingen

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 15) op dat zij ten tijde van het referendum in een ziekenhuis

buiten de Donbas-regio lag en dat zij zich niet interesseert in politiek. Deze uitleg kan het gebrek aan

kennis omtrent de voormelde, essentiële gebeurtenissen binnen het conflict in de regio waar zij beweert

de laatste twee jaar te hebben verbleven niet verklaren. Zo aangenomen kan worden dat verzoekster

ten tijde van het referendum in een ziekenhuis elders in Oekraïne verbleef, dient immers te worden

opgemerkt dat aangenomen kan worden dat over dit referendum ook aldaar werd bericht. Hoe dan ook

kan worden aangenomen dat verzoeker over dit referendum nadien de nodige informatie zou hebben

verkregen indien zij werkelijk zou zijn teruggekeerd naar Mospino en er nog contact zou hebben gehad

met haar leerlingen en haar collega’s. Een gebrek aan politieke interesse kan verder niet verklaren

waarom verzoekster de belangrijkste gebeurtenissen niet zou hebben opgevolgd in het conflict dat

woedde in de regio waar zij beweerde te verblijven.

De geloofwaardigheid van verzoeksters beweerde recente verblijf in Mospino, evenals de

geloofwaardigheid van de problemen die zij aldaar zou hebben ondervonden wordt nog verder

ondermijnd door haar kennelijk foutieve verklaringen omtrent de mobilisatie van jongeren aldaar. In dit

kader wordt in de bestreden beslissing op basis van verzoeksters verklaringen en de informatie in het

administratief dossier (map ‘landeninformatie’) met recht gemotiveerd:

“U verklaarde dat u meermaals sinds december 2013 werd opgepakt, ondervraagd en mishandeld door

Oekraïense militairen in hun zoektocht naar schooljongeren die u en uw collega’s voor hen verborgen

hielden (CGVS p. 8, 17, 19, 20), echter u plaatste de start van deze zoektocht in december 2013, net

zoals uw collega’s doen in de door hen geschreven brief die u voorlegt. Uit toegevoegde informatie

blijkt echter dat er geen informatie werd teruggevonden over een mobilisatie of een militaire aanwerving

van jongeren in december 2013. Een militaire werving van personen (waarnaar u en uw collega’s foutief

naar verwijzen wanneer jullie melding maken van een demobilisatie) is pas op gang gekomen in maart

2014. Deze vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en de geloofwaardigheid

van inhoud van de brief van uw collega’s.”

Verzoekster slaagt er niet in de voormelde motieven te weerleggen. Integendeel kan ook uit de door

verzoekster neergelegde informatie worden afgeleid dat een militaire werving van personen slechts op 2

maart (2014) op gang kwam (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 5).

Verzoekster slaagt er evenmin in om de inhoud van de bestreden beslissing te weerleggen waar gesteld

wordt:

“Ook wat betreft de moord op meer dan 34 schoolkinderen te Mospino, kan geen geloof worden gehecht

aan uw verklaringen hierover. U verklaarde dat op 18/09/2014 op 150 meter van de school 151 te

Mospino, meer dan 34 schoolkinderen, jongens en meisjes werden doodgeschoten door Oekraïense
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militairen. Deze schoolkinderen werden als deserteur beschouwd (CGVS p. 20, 21, 25). De

onderzoeksdienst Cedoca deed uitgebreid onderzoek naar deze gebeurtenis en heeft geen informatie

teruggevonden (zie toegevoegde informatie). Gezien de omvang van het aantal doden en het feit dat het

scholieren waren, zou deze zwaarwichtige gebeurtenis zeker gerapporteerd zijn in de media of zijn

opgevangen door de medewerkers van OSCE, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg ondermijnen de

vaststellingen van cedoca de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig en ondermijnen

zijn eveneens volledig de geloofwaardigheid van uw recent verblijf te Mospino.”

De verwijzing naar de kritiek door Rusland op de fragmentarische informatie die de OSCE zou

verstrekken kan immers niet volstaan om afbreuk te doen aan het voorgaande (rechtsplegingsdossier,

stuk 1, bijlage 18). Rusland is betrokken partij bij het conflict in Oekraïne, terwijl de Organisatie voor

Veiligheid en Samenwerking in Europa kan worden aanzien als een objectieve en onpartijdige bron. Hoe

dan ook kan worden aangenomen dat, zo de OSCE al zou hebben geweigerd over het door verzoekster

aangehaalde, grootschalige incident te verhalen, andere (anti-Oekraïense) mediakanalen dit incident

zouden hebben opgepikt en hierover zouden hebben verhaald. In zoverre verzoekster voorts zou

trachten te laten uitschijnen dat de gebeurtenissen in de youtube-video’s die worden aangehaald in het

verzoekschrift en waarbij enkele kinderen zouden zijn gedood, dezelfde zouden zijn als het door haar

aangehaalde incident, dient te worden opgemerkt dat dit niet kan worden aangenomen. Uit de beelden

in deze youtube-video’s blijkt – onder meer gelet op de vaststelling dat het gros van de hierin

afgebeelde gedode kinderen veel jonger was dan de jongeren van 18 jaar waarover verzoekster het had

(administratief dossier, stuk 5, p.17) – geenszins dat deze video’s betrekking hebben op het door

verzoekster aangehaalde incident, met name een massale en openlijke executie op 19 september 2014

door het Oekraïense leger van een groot aantal jongeren die opgeroepen werden voor de dienstplicht

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 14). Hetzelfde geldt voor de bij het verzoekschrift gevoegde

informatie omtrent de moord op enkele schoolkinderen. Ook uit deze informatie kan worden afgeleid dat

deze geen betrekking heeft op het door verzoekster aangehaalde incident nu hierin nergens wordt

vermeld dat deze schoolkinderen verzaakten aan hun dienstplicht en bovendien wordt vermeld dat zij

slachtoffer werden van Oekraïens artillerievuur (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 12).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters beweerde recente herkomst van en verblijf en beroepsactiviteiten in Mospino, oblast

Donetsk. Evenmin kan geloof worden gehecht aan haar vermeende asielrelaas.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij de teloorgegane

geloofwaardigheid van haar beweerde recente herkomst, beroepsactiviteiten en asielmotieven kunnen

herstellen.

De verklaring van verzoekster (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2) werd reeds hoger gedeeltelijk

besproken, met name in het kader van de gedane vaststellingen omtrent haar vermeende reisweg naar

België. Voor het overige bevat deze verklaring een loutere herhaling en bevestiging van verzoeksters

herkomst, beroepsactiviteiten en asielrelaas. De loutere bevestiging en herhaling van deze elementen

kan geenszins afbreuk doen aan de hoger gedane, concrete vaststellingen dienaangaande.

Verzoeksters geboorteakte (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3; administratief dossier, map

‘documenten’) werd reeds hoger besproken. Dit document bevat louter persoonsgegevens van

verzoekster en kan geen afbreuk doen aan de voormelde vaststellingen.

Verzoeksters diploma (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 4; administratief dossier, map

‘documenten’) vormt een bewijs voor haar studies in Wit-Rusland. Dit document bevat echter geen

gegevens die het voorgaande kunnen ontkrachten.

De informatie omtrent de mobilisatie in Oekraïne (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 5) werd reeds

hoger besproken en in rekening gebracht.

Ten aanzien van de brief die afkomstig zou zijn van verzoeksters collega’s (rechtsplegingsdossier, stuk

1, bijlage 6; administratief dossier, map ‘documenten), werd reeds hoger vastgesteld dat aan de inhoud

hiervan geen geloof kan worden gehecht. Ten aanzien van deze brief en de andere briefwisseling bij het

verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage7-8) kan bijkomend worden opgemerkt dat deze

door eenieder kunnen zijn opgesteld. Bovendien vertonen deze een gesolliciteerd karakter en zijn deze

duidelijk opgesteld met het oog op het gebruik hiervan in verzoeksters asielaanvraag. Dat deze brieven

uit verzoeksters beweerde land en regio van herkomst zijn verstuurd, kan daarenboven hoogstens

aantonen dat verzoekster aldaar nog contacten heeft doch kan geenszins volstaan om aan te tonen dat

verzoekster aldaar recent heeft verbleven, haar beweerde beroepsactiviteiten heeft uitgeoefend en haar

vermeende asielrelaas heeft meegemaakt.

Ten aanzien van de chat die verzoekster bijbrengt (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 9;

administratief dossier, map ‘documenten’) werd reeds hoger vastgesteld dat hieruit niet kan worden

afgeleid wie deze mensen zijn, welke hun relatie met verzoekster is of waar zij zich bevinden. Tevens
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werd reeds hoger opgemerkt dat aan zulke chat geen objectieve bewijswaarde kan worden gehecht nu

deze gemakkelijk in scène kan zijn gezet.

De e-mails die bij het verzoekschrift worden gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 10 en 11)

hebben evenmin enige bewijswaarde. Vooreerst kan het e-mailadres waarvan deze werden verzonden

door eenieder en om het even waar zijn opgesteld. Bovendien kan de inhoud van e-mails bijzonder

gemakkelijk worden gemanipuleerd. Verder werden deze e-mails duidelijk opgesteld op vraag van

verzoekster en met het oog op het gebruik ervan in haar asielprocedure.

Het neergelegde medische attest en de foto’s van de verwondingen van verzoeksters dochter kunnen

evenmin afbreuk doen aan de voormelde motieven (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 11 en 13;

administratief dossier, map ‘documenten’). Een medisch attest vormt geen sluitend bewijs voor de

omstandigheden waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts

kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de

verwondingen werden opgelopen. Gelet op de hoger gedane vaststellingen, kan geheel niet worden

aangenomen dat verzoekster en haar dochter hun verwondingen zouden hebben opgelopen op de

locatie en in de omstandigheden zoals geschetst door verzoekster. Zo aangenomen kan worden dat

verzoekster en haar dochter in het verleden letsels hebben opgelopen, kan dit derhalve geen aanleiding

geven tot de toepassing van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet. Gezien verzoekster weigert

klaarheid te scheppen over haar recente verblijfplaats(en), haar werkelijke beroepsactiviteiten en haar

vermeende asielmotieven, zijn er immers goede redenen om aan te nemen dat verzoekster en haar

dochter niet opnieuw dergelijke letsels zullen oplopen.

De informatie en youtube-video’s die verzoekster bij het verzoekschrift voegt werden reeds hoger

besproken (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 12 en 14). In zoverre verzoekster er daarnaast op

wijst dat zij en haar dochtertje in één van deze video’s worden afgebeeld in een kelder, dient te worden

opgemerkt dat het beeld dermate onduidelijk is dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat het

verzoekster en haar dochtertje betreffen. Voorts laat verzoekster na te duiden hoe zij ervan op de

hoogte zou zijn gebracht dat zij en haar dochtertje in deze video te zien zijn of hoe zij deze video

terugvond. Hoe dan ook kan uit de video op generlei wijze worden afgeleid waar, wanneer of in welke

omstandigheden het beeld waarop verzoekster en haar dochter zouden worden afgebeeld tot stand zou

zijn gekomen. Derhalve kan dit beeld geenszins een bewijs vormen voor haar recente herkomst,

beroepsactiviteiten en asielrelaas.

De opmerkingen van verzoekster bij de bestreden beslissing (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 15)

werden reeds hoger terdege besproken en in rekening gebracht. Voor het overige bevatten deze geen

verdere gegevens die van die aard zijn dat zij afbreuk kunnen doen aan het voormelde.

Ten aanzien van de convocatie (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 16) werd reeds hoger opgemerkt

dat hieraan geen bewijswaarde kan worden gehecht nu verzoekster deze, hoewel zij beweert over het

origineel te beschikken, slechts bijbrengt in de vorm van een makkelijk te manipuleren kopie en niet de

minste duiding geeft over de reden waarom zij deze slechts bij het verzoekschrift voegde.

Het proces-verbaal van de Belgische Politie (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 17) bevat een loutere

weergave van verzoeksters gezegden. Reeds hoger werd vastgesteld dat haar gezegden in het proces-

verbaal gedeeltelijk in strijd zijn met haar gezegden in de loop van haar asielprocedure. Waar

verzoekster het incident in België in het proces-verbaal linkt aan haar voorgehouden (recente) herkomst,

beroep en asielrelaas, dient voorts te worden opgemerkt dat hieraan ingevolge de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van haar verklaringen dienaangaande geen geloof kan worden gehecht.

De informatie omtrent de Russische kritiek op de informatieverstrekking door de OSCE

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 18) werd reeds hoger besproken en in rekening gebracht.

De overige documenten en stukken in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille

van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster

overigens niet worden weerlegd of betwist, evenmin afbreuk doen aan het voorgaande.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij

bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de
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vreemdelingenwet, een verwijzing naar de algemene toestand in een bepaald land of een bepaalde

regio van herkomst niet volstaan doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al

is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de

feitelijke toestand, dit is de toestand in de regio en het land waar de aanvrager feitelijk heeft verbleven.

Verzoekster maakt omwille van de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zowel haar beweerde

recente herkomst en beroepsactiviteiten als haar asielrelaas zelf het bewijs van dergelijk verband met

haar persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

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 vier december tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


