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nr. 163 523 van 4 maart 2016

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 24 december 2015

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

staatlozen van 19 november 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 15 januari 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 februari 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. BLOMME

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Oekraiens staatsburger en van Roetheense (Rusyn) origine te zijn. U bent uw land ontvlucht

omdat u meent dat u omwille van uw pro-westers engagement, uw Roetheense origine en uw

gewetensbezwaar in verband met het opnemen van wapens, vervolging riskeert in Oekraine. U woonde

tot uw vlucht bij uw grootmoeder in Uzhgorod, provincie Zakarpatska. U werkte van 2002 tot 2014 in de

bouw en reisde hiervoor geregeld op en af naar de Russische Federatie. In 2001 bent u lid geworden

van de partij van Yulia Timoshenko. Toen in 2012 duidelijk werd dat de partij niets wilde doen om uw

etnie en taal officieel te erkennen, bent u uit de partij gestapt.
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Bij het uitbreken van de politieke onlusten eind 2013, en tot maart 2014, nam u actief deel aan de pro-

westerse manifestaties. Bij een incident in maart 2014 werd u geslagen en verwond. In mei en juni 2014

bent u nog gaan werken in de Russische Federatie. In augustus 2014 kreeg u een oproeping van het

Ministerie van Defensie voor een medisch onderzoek op 27 augustus 2014. U begreep dat dit een

eerste stap was in de oproeping voor een nieuwe militaire dienst in het kader van de algemene

mobilisatie van reservisten en het gewapend conflict in het oosten van het land. U had uw reguliere

legerdienst (zonder wapens) al vervuld van 1994 tot 1996. U wil echter niet opnieuw in militaire dienst

gaan omdat u tegen wapens en het vermoorden van mensen bent. Bijkomende reden voor uw weigering

is het feit dat de overheid uw Roetheense (Rusyn) taal niet officieel erkent.

B. Motivering

Aangaande uw vrees ten gevolge van uw weigering in te gaan op een militaire oproeping, dient

vooreerst te worden opgemerkt dat vervolging of bestraffing van het ontduiken van de dienstplicht, het

ontduiken van een mobilisatie van reservisten of desertie, in het kader van regelgeving waaraan alle

onderdanen zijn onderworpen, in principe niet aanzien kan worden als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de

subsidiaire bescherming. De regelgeving inzake militaire dienstplicht, het aanhouden van een militaire

reserve en de mobilisatie is er voorts op gericht over voldoende strijdkrachten te beschikken in geval de

nationale veiligheid bedreigd wordt. Dit impliceert dat bepaalde categorieën van onderdanen van een

land bij een militair conflict zo nodig de wapens opnemen en strijd leveren om de nationale veiligheid te

waarborgen. Het loutere feit verplicht te worden legitiem strijd te voeren kan evenmin

beschouwd worden als vervolging in de zin van de Conventie van Genève of als een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Internationale bescherming omwille van weigering tot het vervullen van verplichtingen als dienstplichtige

of als reservist kan slechts toegekend worden omwille van een ernstige discriminatoire behandeling, een

gegronde vrees voor het inzetten in een door de internationale gemeenschap veroordeelde militaire

actie, of onoverkomelijke gewetensbezwaren. Welnu, in casu dient te worden geoordeeld dat door u

geen overtuigende elementen heeft aangehaald om u omwille van één van deze redenen internationale

bescherming toe te staan.

Na analyse van uw verklaringen aangaande uw aangehaalde gewetensproblemen, meent de

Commissaris-generaal dat er geen diepgewortelde afkeer en gewetensproblemen aangaande een

mogelijke operationele inzet als reservist en/of gebruik van geweld in uw hoofde kan worden

vastgesteld. Uw gewetensproblemen zijn vooreerst onvoldoende onderbouwd en doorleefd om u te

beschouwen als gewetensbezwaarde. U verklaart dat u geen wapen wil dragen omdat u geen mensen

wil doden. De basis voor deze overtuiging ligt bij uw katholiek geloof en de opvoeding van uw

grootmoeder (CGVS, p.10). U werd gevraagd dit geloof en overtuiging te kaderen en te onderbouwen,

maar u slaagt er echter niet in om dit te doen. U beperkt zich enkel tot uw overtuiging en de algemene

stelling dat “u niemand kan vermoorden” zonder dat u duidelijk maakt vanwaar deze overtuiging

precies komt (CGVS, p.16). Bij een diepgeworteld en oprecht gewetensprobleem kan nochtans

verwacht worden dat u concreet kan aangeven op basis van welke reflecties uw visie is tot stand

gekomen. In uw geval kon, aangezien u zich beroept op uw geloof, bijvoorbeeld verwacht worden dat u

kan duiden welke passages uit de Bijbel of welke uitspraken precies aanleiding geven tot deze

overtuiging. Ook met betrekking tot de opvoeding van uw grootmoeder blijft u weinig doorleefd

(CGVS,p.10). Indien u van uw grootmoeder daadwerkelijk een absolute overtuiging hebt meegekregen

om nimmer wapens te dragen en om niet te doden, en bijgevolg om niet naar het leger te gaan, kan

verwacht worden dat u concrete voorbeelden aanhaalt uit uw opvoeding die u uiteindelijk ook tot uw

actuele en eigen overtuiging hebben gebracht, en waarom u precies zo veel waarde hecht aan

bepaalde aspecten uit de opvoeding van uw grootmoeder.

Verder moet opgemerkt worden dat uw overtuiging niet absoluut is. Zo geeft u aan dat landen in principe

hun leger mogen hebben, en verklaart u dat Oekraïne haar territorium, ook in geval van binnenlandse

opstanden, mag verdedigen met een (beroeps)leger (CGVS, p.10,19 ). Deze verklaringen duiden niet op

een absoluut gewetensprobleem inzake het gebruik van wapens en geweld in uw hoofde. Een andere

tegenindicatie voor uw onvoldoende oprecht en diepgeworteld gewetensbezwaar is het feit dat u

kennelijk nergens geëngageerd bent (geweest) in een (geloofs)organisatie die op één of ander manier

verbonden is met uw overtuiging van geweldloosheid (CGVS,p. 12,14).
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Ook uw voormalige legerdienst (1994-1996) is een sterke tegenindicatie voor uw beweerde

gewetensnood, te meer daar u verklaart reeds heel uw leven dergelijke overtuiging te hebben. U

verklaart weliswaar dat u tijdens uw legerdienst weigerde de eed af te leggen en dat u nimmer een

wapen heeft gedragen (CGVS,p.8-11), maar deze verklaringen zijn weinig overtuigend en komen niet

overeen met de gegevens in uw legerboekje (zie stuk 1). Zo verklaart u dat, ondanks het weigeren van

de militaire eed, men in uw militair boekje toch heeft aangebracht dat u de eed heeft afgelegd. Men zou

een document aan uw boekje hebben toegevoegd, maar dit document bent u kwijt (CGVS,p.8). U zou

de gewone militaire opleiding hebben gedaan, echter zonder een wapen in handen te nemen, volgens

uw verklaring was dit mogelijk omdat u zich van bij het begin opgaf om alle administratie te doen, en

omdat u foutloos en met een veer kon schrijven (CGVS, p.11). Deze verklaringen komen niet

overtuigend over. Het is niet aannemelijk dat een leger iemand (die geen smeergeld betaalde;

CGVS,p.11) zonder problemen toelaat een militaire training te voltooien, zonder wapens, zonder

eedaflegging, en dat over deze rebelse houding in uw militair boekje helemaal niets is terug te vinden.

Integendeel, uit alle opmerkingen en attesten blijkt dat u zich steeds uitstekend heeft ingezet voor

diverse specialisaties en verschillende promoties heeft gekregen (o.a. sergeant en adjudant). (zie

stukken 1,6,8,9,12)

Wat betreft uw (bijkomend) bezwaar rond het onvoldoende erkennen van uw taal door de overheid

(CGVS,p.18), moet opgemerkt worden dat dit louter een politieke overtuiging is die op geen enkele wijze

een gegrond motief is voor een beschermingsstatuut omwille van dienstweigering. Een dergelijk politiek

statement rond uw taal staat los van de legerdienst/oorlogsvoering an sich en van de politieke motieven

van de overheid voor het inschakelen van het reguliere leger. Dergelijk politiek statement wijst dus niet

op enig gegrond gewetensprobleem. Uw overtuiging geeft volgens de appreciatie van de Commissaris-

generaal ook geen aanleiding voor een ernstige discriminatoire behandeling in het leger. Dit blijkt

vooreerst uit het feit dat u uw etnie, taal of uw uitgesproken mening over het gebrek aan respect

vanwege de overheid voor uw taal, an sich niet aanhaalt als een element dat enig risico op vervolging

inhoudt bij een eventuele inlijving (schriftelijke vragenlijst CGVS dd.20/10/2014; gehoorverslag

CGVS). Uit informatie beschikbaar op het CGVS, en waarvan een kopij is toegevoegd aan uw dossier,

blijkt bovendien dat mensen van uw etnie, of mensen die opkomen voor de Roetheense taal en etnie,

geen problemen kennen. Voor zover u bij een eventuele militaire dienst deze overtuiging kenbaar

maakt, mag dan ook aangenomen worden dat u omwille van dit loutere feit geen discriminatoire

behandeling riskeert die kan beschouwd worden als vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Wat betreft uw vrees omwille van uw origine te worden geviseerd door Oekraïners in het algemeen en

radicale prowesterse mensen in het bijzonder (CGVS, p.17,26-27), kan verwezen worden naar de

hogervermelde informatie in verband met problemen voor mensen van uw origine. Daaruit blijkt immers

duidelijk dat er geen sprake is van enige vervolging op mensen van Rysun origine. De voorbeelden die

u geeft van incidenten (CGVS,p.27) kunnen deze appreciatie niet wijzigen. Eén incident situeert u in de

criminele sfeer (smokkel), het andere voorbeeld zijn slechts zeer algemene en niet onderbouwde

stellingen van uwentwege. Op deze basis kan de appreciatie van de actuele en globale informatie die is

toegevoegd aan uw dossier, niet gewijzigd worden.

Wat betreft uw vrees omwille van uw pro-westers engagement vervolgd te worden door (pro-

Russische) nationalisten kan verwezen worden naar de informatie in verband met de algemene

veiligheidssituatie en waaruit blijkt dat (de provincies Krim en Donetsk en Loegansk niet in rekening

genomen) nergens sprake is van eniged vervolging. Aangezien u afkomstig bent van de provincie

Zakarpatska, is wat dit aspect van uw vrees betreft evenmin enige objectieve vrees vast te stellen.

Wat betreft de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer, 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.
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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 in de provincie Zakarpatska

waarvan u afkomstig bent op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als

dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

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 door u voorgelegde documenten worden niet betwist maar vermogen niet bovenstaande

vaststellingen te wijzigen. Uw militair boekje (stuk 1) betreft uw militaire dienst en werd inhoudelijk hoger

reeds besproken als bijkomende indicatie voor het onvoldoende oprecht en diepgeworteld karakter van

uw gewetensbezwaar. Het dankbriefje van Viktor Joesjtsjenko (stuk 2) en attest van lidmaatschap van

een verkiezingscommissie (stuk 3) attesteren uw politiek engagement in de periode 2004, wat nergens

ter discussie staat. De militaire oproeping voor medisch onderzoek (stuk 4) indiceert een eventuele

toekomstige militaire dienst, reden waarom de Commissarisgeneraal uw beweerde gewetensproblemen

nader heeft onderzocht. De zeven foto’s (stuk 5) illustreren een aantal mogelijke

vernielingen/brandstichtingen door radikale elementen binnen pro-westerse bewegingen.

Deze incidenten worden niet betwist, bij de risico-analyse van uw persoonlijke situatie en de algemene

veiligheidssituatie wordt wel degelijk rekening gehouden met de globale en actuele situatie, zoals hoger

uiteengezet. De stukken 6 tot en met 12 betreffen allen attesten en getuigschriften van opleidingen, het

merendeel binnen uw militaire dienst. Deze opleidingen en attesten worden niet betwist maar geven

verder geen ondersteuning voor uw actuele vrees. In de eerdere motivering rond de oprechtheid en

ernst van uw gewetensproblemen is verwezen naar de attesten in het kader van uw militaire dienst. Er

werd gesteld dat de veelheid aan succesvolle opleidingen binnen het leger moeilijk te rijmen is met uw

beweerde rebelse legerdienst zonder wapens.

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. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de

beginselen van behoorlijk bestuur en op het verbod tot willekeur.

Verzoeker stelt:

“1.

In de bestreden beslissing wordt opgeworpen dat het CGVS op de hoogte is van de politieke onrust en

instabiliteit in Oekraïne, doch dat het loutere feit een Oekraïns staatsburger te zijn, op zich onvoldoende

is om de status van politiek vluchteling te bekomen of nog de subsidiare beschermingsstatus.



RvV X - Pagina 5

Deze argumentatie is in casu evenwel niet terzake aangezien verzoeker zich niet beroept op het feit dat

hij Oekraïns staatsburger is en daarom erkenning behoeft, doch wel op het feit dat hij van Rutheense

origine is en om deze reden vervolging heeft te vrezen in zijn land van herkomst in de huidige instabiele

situatie.

De Roetheense regio wordt door Oekraïne niet erkend en de Ruthenen worden integendeel behandeld

als zouden zij separatisten zijn, met alle nadelige gevolgen van-dien.

In 2006 nog was er door de VN gevraagd om deze regio te erkennen, doch dit is door Oekraïne

geweigerd geworden.

Oekraïne is niet bereid om de Rutheense minderheid als officiële minderheid te erken -nen, wel

integendeel, de overheid van Oekraïne reageert met repressie en agressie ten aanzien van deze

bevolkingsgroep.

Er werd terecht besloten dat er een individuele beoordeling diende te gebeuren van de nood van

verzoeker aan bescherming, doch er dient vastgesteld te worden dat er totaal ten onrechte geen

rekening is gehouden met de etnische achtergrond van verzoeker die nochtans primordiaal is bij de

beoordeling van de asielaanvraag van de verzoeker.

Zo is er sprake van dagdagelijkse discriminatie door de Oekraïnse overheid in die zin dat er geen

mogelijkheid is om het eigen dialect te spreken, of te onderwijzen, doch er dient integendeel in de

officiële Oekraïnse taal gecommuniceerd te worden in de officiële briefwisseling en contacten met de

overheid.

De Rutheense regio/bevolking is door een aantal andere landen wél erkend als zijnde een autonome

regio en een officiële minderheid in Oekraïne.

In 1946 werd de Rutheense regio bezet door de toenmalige USSR, en sedertdien is het afgescheiden

van Hongarije en sedertdien is er nog steeds de aanspraak om te-rug bij Hongarije te kunnen

aansluiten, minstens erkend te worden als officiële min-derheid.

2.

Verzoeker heeft daarnaast ook zijn politiek engagement ingeroepen evenals het feit dat hij niet bereid is

om te gaan vechten in een oorlog die niet de zijne is, en zeker al niet tegen personen die hem niets

verkeerds hebben gedaan.

In tegenstelling tot hetgeen in de besluiten wordt gesteld, is er in hoofde van verzoeker sprake van een

diepgewortelde afkeer en gewetensproblemen betreffende het gebruik van geweld tegen naasten.

Verzoeker heeft destijds toen hij werd opgeroepen voor zijn legerdienst, steeds geweigerd om de eed af

te leggen en zelfs om een wapen te dragen. Hij heeft zich aangeboden om enkel administratie te doen,

wat aanvaard werd omdat verzoeker foutloos en met een veer kon schrijven.

Het feit dat andere vermeldingen voorkomen in zijn militair boekje heeft alles te maken met de

verregaande corruptie in zijn land van herkomst, en deze vermeldingen stemmen niet overeen met de

werkelijkheid.

Het CGVS kan zich thans niet verschuilen achter deze vermeldingen, terwijl zij anderzijds steeds

opwerpt als er stukken ten bewijze van een asielrelaas naar voor worden gebracht, dat deze niet

aanvaard kunnen worden als geloofwaardig gezien de verregaande corruptie in het land van herkomst

en het feit dat daar documenten kunnen aangekocht worden.

In tegenstelling tot wat in de beslissing wordt beweerd, is het duidelijk dat er wél degelijk voldoende

elementen aanwezig zijn in het dossier waaruit blijkt dat verzoeker voor internationale bescherming in

aanmerking komt en dat zijn aanvraag ten gronde dient beoordeeld te worden.

Er wordt desgevallend gevraagd de zaak terug te willen sturen naar de CGVS voor een bijkomend

onderzoek;

Zoniet wordt gevraagd dat de RVV zelf de nodige informatie zou opvragen en dus zelf het onderzoek

terzake zou verrichten, doch dit enkel indien zou gesteld worden dat er geen mogelijkheid is tot

terugzenden van het dossier en ondanks het feit dat verzoeker meent dat het in de eerste plaats aan

CGVS en niet aan de RVV toekomt zijn verplichtingen terzake na te komen.

Dat anderzijds verzoeker meent dat zijn rechten geschonden zijn in de mate waarin er door RVV zou

beslist worden dat deze informatie niet door de Raad opgevraagd en/of onderzocht kan worden om

welke reden dan ook, en anderzijds deze informatie ook niet door het CGVS is opgevraagd en

onderzocht geworden.

Dat ten onrechte door CGVS wordt gesteld alsof het één en ander met zekerheid uit het administratief

dossier zou blijken, quod non.

In casu is er manifeste schending aan de orde van art. 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Het druist in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur om zomaar op basis van eigen eenzijdige

inzichten de aanvraag van verzoeker te weigeren, waarbij er een duidelijk gevaar van willekeur

optreedt;”
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2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsverplichting en van de

beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker stelt:

“In Oekraïne komen tot op heden verscheidene problemen voor van mensenrechtenschendingen, en dit

niet enkel ten aanzien van separatisten, maar tevens ten aanzien van minderheden, zoals de

Rutheense, en ten aanzien van dienstweigeraars en het is deze situatie die hier van belang is.

De situatie aldaar is en blijft ernstig en precair en de situatie van verzoeker is in de geschetste

omstandigheden ook ernstig en hun leven ten zeerste in gevaar.

Er is sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, artikel 48/4 VW, het

zorgvuldigheidsbeginsel, en de rechten van verdediging door het feit dat enkel wordt verwezen naar

vorige beslissingen.

Van verzoeker kan niet verwacht worden dat hij alle elementen die hij aanbrengt, ook effectief met

stukken gaat bewijzen.

Van de overheid mag verwacht worden dat zij de nodige onderzoeken uitvoert en niet zomaar overgaat

tot een dergelijke verregaande beslissing als een afwijzing van een asielaanvraag zonder dat zij er meer

dan 100 % zeker van is dat er zich in hoofde van verzoeker geen beletsel stelt, zoals de situatie in het

thuisland.”

2.1.3. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet,

van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het beginsel van fair play.

Verzoeker stelt:

“De asielinstanties dienen thans niet enkel onderzoeken of een vreemdeling de vluchtelingenstatus in de

zin van de Conventie van Genève kan verwerven, doch tevens, in tweede instantie, of de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend.

In casu wordt geenszins afdoende gemotiveerd waarom verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus

niet zou kunnen toegekend worden.

Er werd geen enkel afdoend onderzoek verricht naar de actuele situatie voor vluchtelingen van

Rutheense origine uit Oekraïne, die er geenszins op verbeterd is;

Minstens is het zo dat deze situatie in concreto diende beoordeeld te worden naar aanleiding van het

beoordelen van de asielaanvraag en het verzoek tot toekenning subsidiaire beschermingsstatus

aangezien het uiteraard niet kan dat verzoeker naar een land wordt teruggestuurd waar manifeste

schending van het art. 3 EVRM dreigt.

Opdat er sprake zou zijn van een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon die

dreigt het land te moeten verlaten, is het niet noodzakelijk dat deze persoon aantoont dat deze specifiek

wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden.

Het Hof van Justitie was van oordeel in een arrest van 17 februari 2009 dat betreffende de toekenning

van subsidiaire bescherming het niet langer nodig is om aan te tonen dat er sprake is van een

persoonlijke bedreiging als de aanvraag wordt teruggestuurd, doch het reeds voldoende is om een

algemener risico en een willekeurig geweld in het land van herkomst aan te tonen.

De politieke instabiliteit en immense problemen in Oekraïne zijn gekend, en deze kunnen door het

CGVS niet zomaar aan de kant geschoven worden.

Door verwerende partij diende dus overgegaan te worden tot een onderzoek van alle elementen die

relevant zijn.

Meer bepaald diende verwerende partij zich ervan te vergewissen dat verzoekende partij geen enkel

risico, ongeacht dus de geloofwaardigheid of gegrondheid van zijn asielrelaas, op een mensonterende

behandeling zal ondergaan wanneer hij zou terugkeren naar het land van herkomst.

Dat er niet alleen schending aan de orde is van art. 48/3 doch tevens er manifest schending aan de orde

is van art. 3 EVRM juncto art. 13 EVRM.

Door het Europees Hof van de Rechten van de Mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten

en de betrokken nationale rechters indringend (“independent and rigorous”) moeten toetsen of er sprake

is van een risico van een behandeling in strijd met art. 3 EVRM.

Uit de motivering dient te blijken dat een werkelijk onderzoek terzake is gebeurd en dat er dus geen

mogelijke schending van art. 3 EVRM aan de orde kan zijn.

In casu blijkt dit geenszins uit de motivering, wel integendeel, werd er geen enkel onderzoek terzake

gedaan.
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Dat in elk geval nooit de persoonlijke situatie van verzoeker onderzocht en in ogenschouw is genomen

om een beslissing te nemen of minstens dit niet blijkt uit de motivering.

Dat dergelijke manier van werken geenszins de zorgvuldigheidstoets kan doorstaan.

Dat bij uitvoering van de bestreden beslissingen er een zeer ernstig en moeilijk te her -stellen ernstig

nadeel dreigt te ontstaan, reden waarom gevraagd wordt tevens de schorsing uit te spreken van de

beslissing.”

2.2.1. Ingevolge hun onderlinge verwevenheid worden de drie middelen samen onderzocht en

behandeld.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. Verzoeker voert de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur. Aangezien hij niet

nader duidt welk beginsel van behoorlijk bestuur, behoudens de specifiek aangevoerde beginselen, hij

geschonden acht, wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers 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.

2.2.5. Waar verzoeker aanvoert dat hij van Rutheense origine is en hierdoor vervolging vreest, blijkt dat

hij geen begin van informatie bijbrengt waaruit kan blijken dat hij omwille van het behoren tot deze

origine vervolging dient te vrezen. Daarenboven stelt de bestreden beslissing en wordt deze niet

concreet weerlegd: “Uit informatie beschikbaar op het CGVS, en waarvan een kopij is toegevoegd aan

uw dossier, blijkt bovendien dat mensen van uw etnie, of mensen die opkomen voor de Roetheense taal

en etnie, geen problemen kennen. Voor zover u bij een eventuele militaire dienst deze overtuiging

kenbaar maakt, mag dan ook aangenomen worden dat u omwille van dit loutere feit geen discriminatoire

behandeling riskeert die kan beschouwd worden als vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Wat betreft uw vrees omwille van uw origine te worden geviseerd door Oekraïners in het algemeen en

radicale prowesterse mensen in het bijzonder (CGVS, p.17,26-27), kan verwezen worden naar de

hogervermelde informatie in verband met problemen voor mensen van uw origine. Daaruit blijkt immers

duidelijk dat er geen sprake is van enige vervolging op mensen van Rysun origine. De voorbeelden die

u geeft van incidenten (CGVS,p.27) kunnen deze appreciatie niet wijzigen. Eén incident situeert u in de

criminele sfeer (smokkel), het andere voorbeeld zijn slechts zeer algemene en niet onderbouwde

stellingen van uwentwege. Op deze basis kan de appreciatie van de actuele en globale informatie die is

toegevoegd aan uw dossier, niet gewijzigd worden.”
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Inzake verzoekers vroegere legerdienst stelt de bestreden beslissing: “Ook uw voormalige legerdienst

(1994-1996) is een sterke tegenindicatie voor uw beweerde gewetensnood, te meer daar u verklaart

reeds heel uw leven dergelijke overtuiging te hebben. U verklaart weliswaar dat u tijdens uw legerdienst

weigerde de eed af te leggen en dat u nimmer een wapen heeft gedragen (CGVS,p.8-11), maar deze

verklaringen zijn weinig overtuigend en komen niet overeen met de gegevens in uw legerboekje (zie

stuk 1). Zo verklaart u dat, ondanks het weigeren van de militaire eed, men in uw militair boekje toch

heeft aangebracht dat u de eed heeft afgelegd. Men zou een document aan uw boekje hebben

toegevoegd, maar dit document bent u kwijt (CGVS,p.8). U zou de gewone militaire opleiding hebben

gedaan, echter zonder een wapen in handen te nemen, volgens uw verklaring was dit mogelijk omdat u

zich van bij het begin opgaf om alle administratie te doen, en omdat u foutloos en met een veer kon

schrijven (CGVS, p.11). Deze verklaringen komen niet overtuigend over. Het is niet aannemelijk dat een

leger iemand (die geen smeergeld betaalde; CGVS,p.11) zonder problemen toelaat een militaire training

te voltooien, zonder wapens, zonder eedaflegging, en dat over deze rebelse houding in uw militair

boekje helemaal niets is terug te vinden. Integendeel, uit alle opmerkingen en attesten blijkt dat u zich

steeds uitstekend heeft ingezet voor diverse specialisaties en verschillende promoties heeft gekregen

(o.a. sergeant en adjudant). (zie stukken 1,6,8,9,12)”

Verzoekers herhaling dat hij weigerde de eed af te leggen en een wapen te dragen is niet dienstig ter

weerlegging van de voormelde motivering. Verzoeker legt daarenboven evenmin uit hoe hij ingevolge

zijn insubordinatie tijdens zijn legerdienst alsnog promoties zou hebben verkregen. Waar verzoeker te

dezen aanvoert dat deze vermeldingen met corruptie te maken hebben, blijkt in het geheel niet uit zijn

verklaringen op het CGVS dat verzoeker voor deze vermeldingen zou hebben betaald of overheden zou

hebben gecorrumpeerd.

Inzake verzoekers ingeroepen gewetensproblemen omtrent het vervullen van legerdienst stelt de

bestreden beslissing: “Na analyse van uw verklaringen aangaande uw aangehaalde

gewetensproblemen, meent de Commissaris-generaal dat er geen diepgewortelde afkeer en

gewetensproblemen aangaande een mogelijke operationele inzet als reservist en/of gebruik van geweld

in uw hoofde kan worden vastgesteld. Uw gewetensproblemen zijn vooreerst onvoldoende onderbouwd

en doorleefd om u te beschouwen als gewetensbezwaarde. U verklaart dat u geen wapen wil dragen

omdat u geen mensen wil doden. De basis voor deze overtuiging ligt bij uw katholiek geloof en de

opvoeding van uw grootmoeder (CGVS, p.10). U werd gevraagd dit geloof en overtuiging te kaderen

en te onderbouwen, maar u slaagt er echter niet in om dit te doen. U beperkt zich enkel tot uw

overtuiging en de algemene stelling dat “u niemand kan vermoorden” zonder dat u duidelijk maakt

vanwaar deze overtuiging precies komt (CGVS, p.16). Bij een diepgeworteld en oprecht

gewetensprobleem kan nochtans verwacht worden dat u concreet kan aangeven op basis van welke

reflecties uw visie is tot stand gekomen. In uw geval kon, aangezien u zich beroept op uw geloof,

bijvoorbeeld verwacht worden dat u kan duiden welke passages uit de Bijbel of welke uitspraken precies

aanleiding geven tot deze overtuiging. Ook met betrekking tot de opvoeding van uw grootmoeder blijft u

weinig doorleefd (CGVS,p.10). Indien u van uw grootmoeder daadwerkelijk een absolute overtuiging

hebt meegekregen om nimmer wapens te dragen en om niet te doden, en bijgevolg om niet naar

het leger te gaan, kan verwacht worden dat u concrete voorbeelden aanhaalt uit uw opvoeding die u

uiteindelijk ook tot uw actuele en eigen overtuiging hebben gebracht, en waarom u precies zo veel

waarde hecht aan bepaalde aspecten uit de opvoeding van uw grootmoeder.

Verder moet opgemerkt worden dat uw overtuiging niet absoluut is. Zo geeft u aan dat landen in principe

hun leger mogen hebben, en verklaart u dat Oekraïne haar territorium, ook in geval van binnenlandse

opstanden, mag verdedigen met een (beroeps)leger (CGVS, p.10,19 ). Deze verklaringen duiden niet op

een absoluut gewetensprobleem inzake het gebruik van wapens en geweld in uw hoofde. Een andere

tegenindicatie voor uw onvoldoende oprecht en diepgeworteld gewetensbezwaar is het feit dat u

kennelijk nergens geëngageerd bent (geweest) in een (geloofs)organisatie die op één of ander manier

verbonden is met uw overtuiging van geweldloosheid (CGVS,p. 12,14).”

Verzoeker voert, behoudens de bevestiging van “gewetensproblemen betreffende het gebruik van

geweld tegen naasten”, geen concreet argument aan tegen deze motivering. Deze motivering vindt

steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.

Waar verzoeker argumenteert dat er nood is aan bijkomend onderzoek in zijn zaak, wordt vastgesteld

dat omwille van de afdoende hoeveelheid informatie in het administratief dossier geen bijkomend

onderzoek noodzakelijk is. Verzoeker brengt geen nuttige elementen bij waaruit blijkt dat het gevoerde

onderzoek niet voldoende zou zijn geweest noch wat er bijkomend zou moeten worden onderzocht.
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Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

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

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.

2.2.7. Inzake de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verwijst verzoeker naar de

situatie van de Ruthenen. Hoger werd reeds vastgesteld dat hun situatie geen aanleiding kan geven tot

een vluchtelingenrechtelijke vrees, verzoeker maakt dan ook geen schending van artikel 48/4, § 2, a) of

artikel 48/4, § 2, b) aannemelijk.

Inzake de beoordeling omtrent artikel 48/4, § 2, c) voert verzoeker geen nuttig argument aan ten

aanzien van de motivering van verweerder die stelt: “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 in de provincie Zakarpatska waarvan u afkomstig bent op geen enkele wijze kan

worden gekarakteriseerd als dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire

bescherming wettigt.”

Deze niet concreet aangevochten motivering wordt door de Raad overgenomen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.2.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten

en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft verzoekers asielaanvraag

op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante

feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is gelet op bovenstaande vaststellingen

niet geschonden.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend zestien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


