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nr. 163 706 van 9 maart 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op

9 november 2015 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 8 oktober 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 de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat A. BOURGEOIS en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van V.M. (verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine te zijn, afkomstig uit het stadje Borislav,

provincie Lvov, in het westen van Oekraïne. U bent officieel gehuwd met (N.B.) (O.V.X), die een dochter

heeft uit haar vorig huwelijk.

Uw echtgenote en uzelf noemen zich Oekraïense patriotten; jullie hebben altijd een grote voorliefde

gehad voor de geschiedenis en de cultuur van Oekraïne. Jullie toonden sinds jaren een grote interesse

voor Oekraïense tradities, wat zich uitte in traditionele klederdracht, zang, dans en theater, waarin de

liefde voor het vaderland bezongen werd.
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Uw echtgenote stelde zich in 2010 kandidaat bij de lokale verkiezingen via de partij “Congres van

Oekraïense Nationalisten”, maar ze werd niet verkozen. Omwille van haar kandidatuur zou ze

dreigtelefoons gekregen hebben. Uzelf zou ook sinds 2010 telefonisch bedreigd zijn omwille van uw

nationalistisch gedachtegoed.

De problemen voor uw echtgenote en uzelf werden echter ernstiger vanaf de zomer van 2014. Op 28

juni 2014 nam u deel aan een loopwedstrijd toen u door 5 onbekenden werd aangevallen. U werd

geschopt en geslagen en u kreeg een brandmerk op de rug. U verwittigde uw echtgenote, die aan de

finish stond, telefonisch. Ze kwam naar u toe. Samen verlieten jullie de plaats van de aanval. U liep kort

daarop een agent tegen het lijf, maar hij maakte u duidelijk dat het geen zin had om klacht in te dienen,

omdat de daders toch niet getraceerd zouden (kunnen) worden.

Op 12 juli 2014 werd de voordeur van uw ouders te Borislav beklad. Uw familie werd gesommeerd om

te stoppen met het verspreiden van jullie nationalistisch gedachtegoed.

Zowat 2 weken later werd ook de woonst van uw schoonmoeder beklad, onder meer met een

doodshoofd.

Nog een maand later, op 24 augustus 2014, de dag dat Oekraïne de onafhankelijkheid viert, ging u met

uw echtgenote naar Truskavets voor een officiële plechtigheid. Jullie zouden er de lokale pro-

Oekraïense gezagsdragers decoreren voor hun verdiensten als patriotten. Op een bepaald moment riep

uw echtgenote, in haar enthousiasme, “leve Oekraïne!”, waarna ze meteen werd neergeslagen. Toen u

zich om uw echtgenote ontfermde, werd u zelf ook aangevallen. Jullie slaagden erin om snel te

ontsnappen. Jullie gingen naar een zekere Oksana, die jullie de eerste zorgen toediende. Ook de dagen

nadien zou ze u en uw echtgenote verplegen. Op 26 augustus 2014 vertrok u naar Lvov om enkele

dagen later naar Europa te vluchten. Op 30 augustus 2014 reisde u de Schengenzone binnen via Polen

– u reisde met een geldig Pools visum.

Begin september 2014 kwam u met uw echtgenote in België aan. Op 3 september 2014 verklaarden uw

echtgenote en uzelf zich voor het eerst vluchteling bij de Belgische autoriteiten.

Voor onderhavige aanvraag leggen uw echtgenote en uzelf de volgende documenten over: uw intern en

internationaal paspoort (origineel), het intern paspoort van uw echtgenote (origineel), enkele foto’s

waarop uzelf, uw echtgenote en haar dochter zijn afgebeeld in traditionele klederdracht, een uittreksel

uit de krant ‘Tustan’, waarvoor uw vader schrijft (origineel), een uittreksel uit een roman die uw vader

schreef (origineel) en een in België opgemaakt attest van een psychologe (origineel).

Uw echtgenote (N.B.) (O.V. X) beroept zich op gelijkaardige asielmotieven.

B. Motivering

Voor onderhavige aanvraag beroept u zich op 4 incidenten, die het gevolg zouden geweest zijn van uw

pro- Oekraïense en patriottische achtergrond. Welnu, er moet geconcludeerd worden dat u er niet in

geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging, volgens de bepalingen van de Conventie van

Genève, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade, volgens de bepalingen inzake

subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken. Deze beoordeling is gebaseerd op de hierna

beschreven vaststellingen.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het door u voorgehouden asielrelaas, met de daarin door u

beschreven incidenten, als weinig aannemelijk moet bestempeld worden.

U schrijft zichzelf – net als uw echtgenote – het profiel toe van een gematigde, niet-radicale pro-

Oekraïense nationalist, die erg houdt van de Oekraïense cultuur en de daarmee verbonden gebruiken

en tradities (klederdracht, zang, dans). Uit uw verklaringen en deze van uw echtgenote, mag worden

afgeleid dat jullie op geen enkele wijze op een agressieve, fysieke of provocerende manier uiting gaven

aan jullie nationalistische gevoelens. Weliswaar is uw vader actief als opiniërend schrijver en stelde uw

echtgenote zich in 2010 verkiesbaar voor een zitje in de lokale raad van jullie woonplaats voor een pro-

nationalistische partij (Congres van Oekraïense nationalisten), maar het is weinig aannemelijk dat jullie

omwille van jullie patriottische achtergrond zouden geviseerd zijn, hetgeen u nochtans beweert. In deze

is het belangrijk om te benadrukken dat u afkomstig bent uit Borislav, een stadje in de provincie Lvov,

gesitueerd in het uiterste westen van Oekraïne én onder controle van de regering die na de val van

president Yanukovitsj aan de macht kwam. Uit bijgevoegde informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt trouwens dat Lvov een bolwerk is van het Oekraïense nationalisme.

Er moet in ditzelfde verband worden opgemerkt dat u van uw beweerde problemen, noch van de

evenementen tijdens dewelke u het slachtoffer zou geweest zijn van agressie, enig begin van materieel

bewijs overlegde. In casu legde u geen enkel begin van bewijs voor aangaande: de loopwedstrijd waar u

op 28 juni 2014 aan deelnam, de verwonding(en) die u die dag zou hebben opgelopen, het bekladden

van de woonst van uw ouders en schoonouders in juli 2014, de officiële plechtigheid waar u op 24

augustus 2014 aan deelnam en het letsel dat uw echtgenote op deze dag zou opgelopen hebben.

Nochtans was het redelijk om te verwachten dat u minstens enig begin van bewijs naar voor zou

brengen, aangezien de vertegenwoordiger van de Commissaris-generaal tijdens uw gehoren voor het
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Commissariaat-generaal vaststelde dat u wel uitgebreid gedocumenteerd bleek te zijn om uw profiel

en het redactionele en/of journalistieke werk van uw vader te staven. Daaruit mag geconcludeerd

worden dat u voor aanvang van uw asielgehoren op de hoogte was van het mogelijk belang van

documenten in het kader van een asielaanvraag. Dat u niettemin geen enkel document overlegde dat

kan aangemerkt worden als begin van bewijs van uw beweerde problemen, doet verder afbreuk aan de

aannemelijkheid van de door u ingeroepen problemen.

Er werden daarnaast enkele bijkomende vaststellingen gedaan die de geloofwaardigheid van uw

problemen ondermijnen.

Het eerste ernstige incident situeerde u op 28 juni 2014. Op die dag zou u hebben deelgenomen aan

een loopwedstrijd in Borislav. Welnu, u bleef opmerkelijk vaag in uw verklaringen ter zake. Zo

antwoordde u, op de vraag of de wedstrijd elk jaar werd georganiseerd, dat dit niet jaarlijks gebeurde

(CGVS, gehoorverslag dd.02.09.2015, p.12). Op de daaropvolgende vraag met welke frequentie de

wedstrijd werd georganiseerd, verklaart u dit niet te weten (CGVS 1, p.12). Op de vraag of de wedstrijd

een naam heeft, aarzelt u even om dan te zeggen dat de wedstrijd geen officiële benaming heeft (CGVS

1, p.12). U werd tijdens de wedstrijd aangevallen door 5 onbekenden en het was uw vrouw die naar u

toesnelde nadat u haar telefonisch had gealarmeerd. Op de vraag of u nog op de grond lag toen uw

vrouw bij u kwam, verklaart u eerst zich dit niet meer goed te herinneren, om vervolgens te zeggen dat u

tegen een boom geleund zat (CGVS 1, p.13). Op de vraag hoeveel mensen (bij benadering) aan de

wedstrijd deelnamen, verklaart u (CGVS 1, p.13) dat het er slechts een dertigtal waren. U beaamde dat

het dus om weinig deelnemers ging (CGVS 1, p. 13). Uw echtgenote bleef terzake echter

opvallend vaag. Tot vijf keer toe werd haar gevraagd hoeveel mensen aan de wedstrijd deelnamen,

maar uw echtgenote beweerde enkel dat het om “veel” mensen ging (CGVS 1, echtgenote, p.2). Uw

echtgenote legde haar vaagheid uit door te stellen dat ze het aantal deelnemers niet heeft geteld en dat

zij niet bij de inschrijving voor de wedstrijd aanwezig was (CGVS 1, echtgenote, p.2), maar haar

vaagheid ter zake is weinig aannemelijk. Van uw echtgenote mocht immers verwacht worden dat ze

minstens bij benadering een idee kon geven van het aantal deelnemers aan de betreffende wedstrijd.

De vaststelling dat u en uw echtgenote vaag zijn over een evenement dat een cruciale plaats in uw

relaas bekleedt, aangezien u tijdens dit evenement voor het eerst (fysiek) belaagd werd, doet afbreuk

aan de aannemelijkheid van dit incident. U legde overigens geen enkel begin van materieel bewijs over

aangaande het betreffende evenement. U schrijft het niet overleggen van enig bewijs toe aan het feit

dat het een kleinschalig evenement betrof (CGVS 1, p.13). Deze uitleg is niet overtuigend te noemen,

aangezien u, zoals eerder werd gesteld, ook tal van andere aspecten niet met enig begin van bewijs

wist te staven.

U situeerde het laatste door u en uw echtgenote ondergane vervolgingsfeit op 24 augustus 2014; uw

vrouw zou bij een officiële ceremonie zwaar geslagen zijn en toen u wilde tussenbeide komen, zou u

zelf geslagen zijn. Op de vraag om iemand te noemen die tijdens het evenement het woord nam, kunt u

geen enkele concrete naam noemen (CGVS 1, p.9). De vaststelling dat u over een nationalistisch

evenement geen enkele concrete naam van één van de sprekers kunt noemen, hoewel u persoonlijk

werd uitgenodigd door lokale gezagsdragers en van u dus ietwat meer betrokkenheid kon verwacht

worden, is weinig aannemelijk te noemen.

Nog wat betreft het laatste door u beschreven incident, de directe aanleiding voor uw vlucht uit uw

herkomstland, moet worden opgemerkt dat uw verklaringen weinig logisch te noemen zijn.

Immers, u geeft aan dat met het evenement de onafhankelijkheid van Oekraïne werd gevierd. Er zou

een aanzienlijke politiemacht op de been zijn geweest en het evenement zou zijn bijgewoond door een

duizendtal mensen (CGVS 02/09/2015, p. 6 e.v.). Welnu, dat uw echtgenote en uzelf op een dergelijk

evenement, in aanwezigheid van honderden mensen die de onafhankelijkheid van Oekraïne erg

genegen zijn, persoonlijk zouden geviseerd zijn door een viertal pro-Russische activisten of

relschoppers is weinig geloofwaardig te noemen. Uw belagers zouden zich met hun actie tegen u en uw

echtgenote immers kwetsbaar maken voor omstaanders en de aanwezige politie. Dergelijke

verklaringen zijn weinig logisch en plausibel te noemen.

Op basis van de hiervoor beschreven vaststellingen, kan uw geloofwaardigheid reeds ernstig in vraag

gesteld worden. Belangrijker nog is vast te stellen dat u, indien de door u beschreven feiten van

vervolging waarachtig zijn, geen enkele redelijke poging hebt ondernomen om bescherming te zoeken

bij uw autoriteiten. Gezien uw profiel en uw plaats van herkomst, kon dit immers verwacht worden. Het

Commissariaat-generaal beschikt over informatie, waarvan een kopie bij het administratief dossier werd

gevoegd, waaruit blijkt dat u uit een regio afkomstig bent, in het uiterste westen van het land, waar pro-

Oekraïense sentimenten veeleer de norm in plaats van de uitzondering zijn. Eveneens blijkt uit

bijgevoegde informatie dat zeer recent veel nieuwe agenten werden gerecruteerd in Lvov om er de orde

te handhaven. Dit gebeurde in samenwerking met de European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM

Ukraine), die werd ontplooid onder het defensie- en veiligheidsbeleid van de EU.
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Deze missie heeft als doel om de Oekraïense veiligheidsdiensten op duurzame wijze verder te

ontplooien en dit met volledig respect voor de mensenrechten.

Uw verklaringen, waarom u zou hebben nagelaten om enige redelijke démarche te ondernemen met het

oog op bescherming, zijn allerminst overtuigend te noemen. Ook uw echtgenote haalde geen afdoende

redenen aan waarom jullie geen pogingen ondernamen om bescherming te zoeken bij de autoriteiten

van uw herkomstland.

Tijdens uw tweede asielgehoor werd u gevraagd waarom u geen bescherming zocht bij de Oekraïense

autoriteiten. U verwijst daarop naar het incident op 28 juni 2014, waarbij u een agent zou hebben

aangesproken nadat u was aangevallen; de betreffende agent zou u geantwoord hebben dat het

incident niet ernstig was en u beweert dat de politie corrupt is (CGVS 2, p.2). Ter illustratie verwijst u

vervolgens naar een lokale politiechef die omwille van corruptie zou ontslagen zijn (CGVS 2, p.2).

Wanneer u erop gewezen werd dat het ontslaan van een corrupte agent er mogelijk op wijst dat

Oekraïense autoriteiten strijd voeren tegen corruptie, beweert u dat de agent mogelijk enkel werd

ontslagen om een voorbeeld te stellen (CGVS 2, p.2), wat weinig overtuigt qua uitleg. Wel degelijk wijst

het ontslaan van een corrupte agent op bestrijding van het fenomeen corruptie door de autoriteiten, die

u nochtans wantrouwt. Op de vraag of u, nadat u zou bot gevangen hebben bij één agent, nog enige

andere poging ondernam om aangifte te doen van de agressie jegens u, verklaart u dit nagelaten te

hebben; de onwilligheid van één agent zou u hebben doen afzien van elke andere poging om

bescherming te zoeken en verder verklaart u dat u in shock was en bang voor uw leven. U zou er niet

aan gedacht hebben om nog enige andere poging te ondernemen om bescherming te krijgen van uw

autoriteiten. U zag enkel een uitweg voor uw problemen door het land te ontvluchten (CGVS 2, p.3). In

België zou u niet dralen om wel bescherming te zoeken bij de politiediensten; België respecteert

mensenrechten en het land is democratisch (CGVS 2, p.3). Uw echtgenote haar verklaringen zijn

van dezelfde strekking; jullie dachten aanvankelijk dat de problemen zich vanzelf zouden oplossen en

jullie waren bang dat de problemen zouden verergeren (CGVS 2, echtgenote (N.), p.4). Uw echtgenote

verwees eveneens naar de arrestatie van een politiechef; hij werd gearresteerd op bevel van het

openbaar ministerie van Lvov (CGVS 2, echtgenote (N.), p.5). Toen uw echtgenote ook, net als bij u,

werd gewezen op de vaststelling dat de arrestatie van een corrupte politiechef mogelijk wijst op

démarches van de autoriteiten tegen corruptie, verklaart uw echtgenote eerst dat de betrokken chef

mogelijk in conflict kwam met de “verkeerde” personen en vervolgens beweert ze dat de betrokkene zich

nadien wel zou hebben vrijgekocht (CGVS 2, echtgenote (N.), p.5), wat kan bestempeld worden als een

blote bewering. Welnu, dergelijke verklaringen zijn niet overtuigend te noemen. Van asielzoekers, zoals

uw echtgenote en uzelf, mag verwacht worden dat zij redelijke inspanningen doen om bescherming te

verkrijgen in hun herkomstland, alvorens zij beslissen om dit land te ontvluchten. Echter

moet vastgesteld worden dat jullie geen redelijke inspanningen gedaan hebben om

beschermingsmogelijkheden te ondernemen of uit te putten. Het Commissariaat-generaal is van oordeel

dat jullie zich, met jullie profiel en in de provincie Lvov, gecontroleerd door de nieuwe machthebbers,

hadden kunnen verzekeren van de bescherming van jullie autoriteiten. U hebt dit nagelaten, u ondernam

geen redelijke pogingen en uw verklaringen voor het nalaten van het zoeken naar

beschermingsmogelijkheden, overtuigen niet.

Wat betreft uw verwijzing (zie CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 8.Bijkomende opmerkingen) naar 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.

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
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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 Lvov, waarvan u

afkomstig bent, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke uitzonderlijke situatie

die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

De door u overlegde documenten werpen geen ander licht op deze beoordeling. Uw intern paspoort,

uw internationaal paspoort en het intern paspoort van uw echtgenote bevatten gegevens over jullie

identiteit en het feit dat u op legale wijze – met een geldig visum – de Schengenzone binnenkwam, wat

niet betwist wordt. Foto’s van uzelf en uw gezinsleden in traditionele klederdracht, een krant waarvoor

uw vader schrijft en (een uittreksel uit) een roman, eveneens van zijn hand, staven uw profiel, in casu

dat van een pro-Oekraïense patriot, wiens vader ook zeer gehecht is aan de Oekraïense cultuur. Het

Commissariaat-generaal betwist niet dat u een gematigde Oekraïense nationalist bent en uit een

patriottisch nest komt – hetzelfde geldt voor uw echtgenote -, maar zoals eerder uitvoerig werd

beschreven, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan de door u ingeroepen

problemen of incidenten, die het gevolg zouden geweest zijn van uw nationalistische achtergrond.

Uw echtgenote legde ten slotte een attest over van een psychologe. Het attest vermeldt dat uw

echtgenote lijdt aan slaapstoornissen, concentratiemoeilijkheden, stress, vermijdingsgedrag over

traumatische herinneringen. Welnu, uit het attest blijkt niet dat het cognitief geheugen van uw

echtgenote dusdanig slecht functioneert, waardoor zij niet in staat zou zijn tot het afleggen van

coherente verklaringen. In dit verband moet benadrukt worden dat uw echtgenote uitgebreide en

bijwijlen gedetailleerde verklaringen aflegde met vermelding van namen en data. Sowieso weegt het

attest niet op tegen de hiervoor gedane vaststellingen, waarin uitvoerig werd beschreven waarom u en

uw echtgenote er niet in geslaagd zijn jullie beweerde problemen aannemelijk te maken. Bijgevolg moet

besloten worden dat de door u en uw echtgenote overlegde documenten niet in staat zijn om de

negatieve eindbeoordeling van onderhavige aanvraag in positieve zin te wijzigen.

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat ook in hoofde van uw echtgenote

(N.B.) (O.V.7.935.699) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien zij zich op dezelfde problemen als uzelf

beroept.

C. Conclusie

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

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

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

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van B.N. (verzoekster) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine te zijn, afkomstig uit het stadje Borislav,

provincie Lvov, in het westen van Oekraïne. U bent officieel gehuwd met (M.V.) (O.V.7.935.699). U

hebt een minderjarige dochter uit een vorig huwelijk.

Uw echtgenoot en uzelf noemen zich Oekraïense patriotten; jullie hebben altijd een grote voorliefde

gehad voor de geschiedenis en de cultuur van Oekraïne. Jullie toonden sinds jaren een grote interesse

voor Oekraïense tradities, wat zich uitte in traditionele klederdracht, zang, dans en theater, waarin de

liefde voor het vaderland bezongen werd. U stelde zich in 2010 kandidaat bij de lokale verkiezingen voor

de partij “Congres van Oekraïense Nationalisten”, maar u werd niet verkozen. Omwille van uw

kandidatuur zou u dreigtelefoons gekregen hebben. Uw man zou ook sinds 2010 telefonisch bedreigd

zijn omwille van zijn nationalistisch gedachtegoed.

De problemen voor uw echtgenoot en uzelf werden echter ernstiger vanaf de zomer van 2014. Op 28

juni 2014 nam uw partner deel aan een loopwedstrijd toen hij door 5 onbekenden werd aangevallen. Hij

werd geschopt en geslagen en hij kreeg een brandmerk op de rug. U werd door uw man telefonisch

gealarmeerd. U liep naar uw man toe. Samen verlieten jullie de plaats van de aanval. Jullie liepen kort

daarop een agent tegen het lijf, maar hij maakte u duidelijk dat het geen zin had om klacht in te dienen,

omdat de daders toch niet getraceerd zouden (kunnen) worden.

Op 12 juli 2014 werd de voordeur van uw schoonouders te Borislav beklad. Uw schoonfamilie werd

gesommeerd om te stoppen met het verspreiden van jullie nationalistisch gedachtegoed.

Zowat 2 weken later werd ook de woonst van uw moeder beklad, onder meer met een doodshoofd.

Nog een maand later, op 24 augustus 2014, de dag dat Oekraïne de onafhankelijkheid viert, ging u

met uw echtgenoot naar Truskavets voor een officiële plechtigheid.
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Jullie zouden er de lokale pro-Oekraïense gezagsdragers decoreren voor hun verdiensten als patriotten.

Op een bepaald moment riep u, in uw enthousiasme, “leve Oekraïne!”, waarna u meteen werd

neergeslagen. Toen uw man zich over u ontfermde, werd hij zelf ook aangevallen. Jullie slaagden erin

om snel te ontsnappen. Jullie gingen naar een zekere Oksana, die jullie de eerste zorgen toediende.

Ook de dagen nadien zou ze u verplegen. Op 26 augustus 2014 vertrok u naar Lvov om enkele dagen

later naar Europa te vluchten. Op 30 augustus 2014 reisde u de Schengenzone binnen via Polen – u

reisde met een geldig Pools visum.

Begin september 2014 kwam u met uw echtgenoot in België aan. Op 3 september 2014 verklaarden

jullie zich voor het eerst vluchteling bij de Belgische autoriteiten.

Voor onderhavige aanvraag werden de volgende documenten overlegd: uw intern paspoort (origineel),

het intern en internationaal paspoort van uw partner (origineel), enkele foto’s waarop uw gezin is

afgebeeld in traditionele klederdracht, een uittreksel uit de krant ‘Tustan’, waarvoor uw schoonvader

schrijft (origineel), een uittreksel uit een roman die uw schoonvader schreef (origineel) en een in België

opgemaakt attest van een psychologe (origineel).

B. Motivering

Welnu, uit uw verklaringen mag afgeleid worden dat u zich klaarblijkelijk op gelijkaardige motieven

baseert als uw echtgenoot, (M.V.) (O.V.7.935.699). Aangezien in het kader van de asielaanvraag van

uw echtgenoot door het Commissariaat-generaal werd besloten tot een weigering van de hoedanigheid

van Vluchteling en tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, kan in uw hoofde evenmin

besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de

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

van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de

beslissing van uw echtgenoot (M.V.) (O.V.7.935.699) is genomen, wordt verwezen naar de beslissing

inzake zijn asielaanvraag, die luidt als volgt:

"Voor onderhavige aanvraag beroept u zich op 4 incidenten, die het gevolg zouden geweest zijn van uw

pro- Oekraïense en patriottische achtergrond. Welnu, er moet geconcludeerd worden dat u er niet in

geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging, volgens de bepalingen van de Conventie van

Genève, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade, volgens de bepalingen inzake

subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken. Deze beoordeling is gebaseerd op de hierna

beschreven vaststellingen.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het door u voorgehouden asielrelaas, met de daarin door u

beschreven incidenten, als weinig aannemelijk moet bestempeld worden.

U schrijft zichzelf – net als uw echtgenote – het profiel toe van een gematigde, niet-radicale pro-

Oekraïense nationalist, die erg houdt van de Oekraïense cultuur en de daarmee verbonden gebruiken

en tradities (klederdracht, zang, dans). Uit uw verklaringen en deze van uw echtgenote, mag worden

afgeleid dat jullie op geen enkele wijze op een agressieve, fysieke of provocerende manier uiting gaven

aan jullie nationalistische gevoelens. Weliswaar is uw vader actief als opiniërend schrijver en stelde uw

echtgenote zich in 2010 verkiesbaar voor een zitje in de lokale raad van jullie woonplaats voor een pro-

nationalistische partij (Congres van Oekraïense nationalisten), maar het is weinig aannemelijk dat jullie

omwille van jullie patriottische achtergrond zouden geviseerd zijn, hetgeen u nochtans beweert. In deze

is het belangrijk om te benadrukken dat u afkomstig bent uit Borislav, een stadje in de provincie Lvov,

gesitueerd in het uiterste westen van Oekraïne én onder controle van de regering die na de val van

president Yanukovitsj aan de macht kwam. Uit bijgevoegde informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt trouwens dat Lvov een bolwerk is van het Oekraïense nationalisme.

Er moet in ditzelfde verband worden opgemerkt dat u van uw beweerde problemen, noch van de

evenementen tijdens dewelke u het slachtoffer zou geweest zijn van agressie, enig begin van materieel

bewijs overlegde. In casu legde u geen enkel begin van bewijs voor aangaande: de loopwedstrijd waar u

op 28 juni 2014 aan deelnam, de verwonding(en) die u die dag zou hebben opgelopen, het bekladden

van de woonst van uw ouders en schoonouders in juli 2014, de officiële plechtigheid waar u op 24

augustus 2014 aan deelnam en het letsel dat uw echtgenote op deze dag zou opgelopen hebben.

Nochtans was het redelijk om te verwachten dat u minstens enig begin van bewijs naar voor zou

brengen, aangezien de vertegenwoordiger van de Commissaris-generaal tijdens uw gehoren voor het

Commissariaat-generaal vaststelde dat u wel uitgebreid gedocumenteerd bleek te zijn om uw profiel

en het redactionele en/of journalistieke werk van uw vader te staven. Daaruit mag geconcludeerd

worden dat u voor aanvang van uw asielgehoren op de hoogte was van het mogelijk belang van

documenten in het kader van een asielaanvraag. Dat u niettemin geen enkel document overlegde dat

kan aangemerkt worden als begin van bewijs van uw beweerde problemen, doet verder afbreuk aan de

aannemelijkheid van de door u ingeroepen problemen.

Er werden daarnaast enkele bijkomende vaststellingen gedaan die de geloofwaardigheid van uw

problemen ondermijnen.
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Het eerste ernstige incident situeerde u op 28 juni 2014. Op die dag zou u hebben deelgenomen aan

een loopwedstrijd in Borislav. Welnu, u bleef opmerkelijk vaag in uw verklaringen ter zake. Zo

antwoordde u, op de vraag of de wedstrijd elk jaar werd georganiseerd, dat dit niet jaarlijks gebeurde

(CGVS, gehoorverslag dd.02.09.2015, p.12). Op de daaropvolgende vraag met welke frequentie de

wedstrijd werd georganiseerd, verklaart u dit niet te weten (CGVS 1, p.12). Op de vraag of de wedstrijd

een naam heeft, aarzelt u even om dan te zeggen dat de wedstrijd geen officiële benaming heeft (CGVS

1, p.12). U werd tijdens de wedstrijd aangevallen door 5 onbekenden en het was uw vrouw die naar u

toesnelde nadat u haar telefonisch had gealarmeerd. Op de vraag of u nog op de grond lag toen uw

vrouw bij u kwam, verklaart u eerst zich dit niet meer goed te herinneren, om vervolgens te zeggen dat u

tegen een boom geleund zat (CGVS 1, p.13). Op de vraag hoeveel mensen (bij benadering) aan de

wedstrijd deelnamen, verklaart u (CGVS 1, p.13) dat het er slechts een dertigtal waren. U beaamde dat

het dus om weinig deelnemers ging (CGVS 1, p. 13). Uw echtgenote bleef terzake echter

opvallend vaag. Tot vijf keer toe werd haar gevraagd hoeveel mensen aan de wedstrijd deelnamen,

maar uw echtgenote beweerde enkel dat het om “veel” mensen ging (CGVS 1, echtgenote, p.2). Uw

echtgenote legde haar vaagheid uit door te stellen dat ze het aantal deelnemers niet heeft geteld en dat

zij niet bij de inschrijving voor de wedstrijd aanwezig was (CGVS 1, echtgenote, p.2), maar haar

vaagheid ter zake is weinig aannemelijk. Van uw echtgenote mocht immers verwacht worden dat ze

minstens bij benadering een idee kon geven van het aantal deelnemers aan de betreffende wedstrijd.

De vaststelling dat u en uw echtgenote vaag zijn over een evenement dat een cruciale plaats in uw

relaas bekleedt, aangezien u tijdens dit evenement voor het eerst (fysiek) belaagd werd, doet afbreuk

aan de aannemelijkheid van dit incident. U legde overigens geen enkel begin van materieel bewijs over

aangaande het betreffende evenement. U schrijft het niet overleggen van enig bewijs toe aan het feit

dat het een kleinschalig evenement betrof (CGVS 1, p.13). Deze uitleg is niet overtuigend te noemen,

aangezien u, zoals eerder werd gesteld, ook tal van andere aspecten niet met enig begin van bewijs

wist te staven.

U situeerde het laatste door u en uw echtgenote ondergane vervolgingsfeit op 24 augustus 2014; uw

vrouw zou bij een officiële ceremonie zwaar geslagen zijn en toen u wilde tussenbeide komen, zou u

zelf geslagen zijn. Op de vraag om iemand te noemen die tijdens het evenement het woord nam, kunt u

geen enkele concrete naam noemen (CGVS 1, p.9). De vaststelling dat u over een nationalistisch

evenement geen enkele concrete naam van één van de sprekers kunt noemen, hoewel u persoonlijk

werd uitgenodigd door lokale gezagsdragers en van u dus ietwat meer betrokkenheid kon verwacht

worden, is weinig aannemelijk te noemen.

Nog wat betreft het laatste door u beschreven incident, de directe aanleiding voor uw vlucht uit uw

herkomstland, moet worden opgemerkt dat uw verklaringen weinig logisch te noemen zijn.

Immers, u geeft aan dat met het evenement de onafhankelijkheid van Oekraïne werd gevierd. Er zou

een aanzienlijke politiemacht op de been zijn geweest en het evenement zou zijn bijgewoond door een

duizendtal mensen (CGVS 02/09/2015, p. 6 e.v.). Welnu, dat uw echtgenote en uzelf op een dergelijk

evenement, in aanwezigheid van honderden mensen die de onafhankelijkheid van Oekraïne erg

genegen zijn, persoonlijk zouden geviseerd zijn door een viertal pro-Russische activisten of

relschoppers is weinig geloofwaardig te noemen. Uw belagers zouden zich met hun actie tegen u en uw

echtgenote immers kwetsbaar maken voor omstaanders en de aanwezige politie. Dergelijke

verklaringen zijn weinig logisch en plausibel te noemen.

Op basis van de hiervoor beschreven vaststellingen, kan uw geloofwaardigheid reeds ernstig in vraag

gesteld worden. Belangrijker nog is vast te stellen dat u, indien de door u beschreven feiten van

vervolging waarachtig zijn, geen enkele redelijke poging hebt ondernomen om bescherming te zoeken

bij uw autoriteiten. Gezien uw profiel en uw plaats van herkomst, kon dit immers verwacht worden. Het

Commissariaat-generaal beschikt over informatie, waarvan een kopie bij het administratief dossier werd

gevoegd, waaruit blijkt dat u uit een regio afkomstig bent, in het uiterste westen van het land, waar pro-

Oekraïense sentimenten veeleer de norm in plaats van de uitzondering zijn. Eveneens blijkt uit

bijgevoegde informatie dat zeer recent veel nieuwe agenten werden gerecruteerd in Lvov om er de orde

te handhaven. Dit gebeurde in samenwerking met de European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM

Ukraine), die werd ontplooid onder het defensie- en veiligheidsbeleid van de EU. Deze missie heeft als

doel om de Oekraïense veiligheidsdiensten op duurzame wijze verder te ontplooien en dit met volledig

respect voor de mensenrechten.

Uw verklaringen, waarom u zou hebben nagelaten om enige redelijke démarche te ondernemen met het

oog op bescherming, zijn allerminst overtuigend te noemen. Ook uw echtgenote haalde geen afdoende

redenen aan waarom jullie geen pogingen ondernamen om bescherming te zoeken bij de autoriteiten

van uw herkomstland.

Tijdens uw tweede asielgehoor werd u gevraagd waarom u geen bescherming zocht bij de Oekraïense

autoriteiten.
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U verwijst daarop naar het incident op 28 juni 2014, waarbij u een agent zou hebben aangesproken

nadat u was aangevallen; de betreffende agent zou u geantwoord hebben dat het incident niet ernstig

was en u beweert dat de politie corrupt is (CGVS 2, p.2). Ter illustratie verwijst u vervolgens naar een

lokale politiechef die omwille van corruptie zou ontslagen zijn (CGVS 2, p.2). Wanneer u erop gewezen

werd dat het ontslaan van een corrupte agent er mogelijk op wijst dat Oekraïense autoriteiten strijd

voeren tegen corruptie, beweert u dat de agent mogelijk enkel werd ontslagen om een voorbeeld te

stellen (CGVS 2, p.2), wat weinig overtuigt qua uitleg. Wel degelijk wijst het ontslaan van een corrupte

agent op bestrijding van het fenomeen corruptie door de autoriteiten, die u nochtans wantrouwt. Op de

vraag of u, nadat u zou bot gevangen hebben bij één agent, nog enige andere poging ondernam om

aangifte te doen van de agressie jegens u, verklaart u dit nagelaten te hebben; de onwilligheid van één

agent zou u hebben doen afzien van elke andere poging om bescherming te zoeken en verder verklaart

u dat u in shock was en bang voor uw leven. U zou er niet aan gedacht hebben om nog enige andere

poging te ondernemen om bescherming te krijgen van uw autoriteiten. U zag enkel een uitweg voor uw

problemen door het land te ontvluchten (CGVS 2, p.3). In België zou u niet dralen om wel bescherming

te zoeken bij de politiediensten; België respecteert mensenrechten en het land is democratisch (CGVS

2, p.3). Uw echtgenote haar verklaringen zijn van dezelfde strekking; jullie dachten aanvankelijk dat de

problemen zich vanzelf zouden oplossen en jullie waren bang dat de problemen zouden verergeren

(CGVS 2, echtgenote (N.), p.4). Uw echtgenote verwees eveneens naar de arrestatie van een

politiechef; hij werd gearresteerd op bevel van het openbaar ministerie van Lvov (CGVS 2, echtgenote

(N.), p.5). Toen uw echtgenote ook, net als bij u, werd gewezen op de vaststelling dat de arrestatie van

een corrupte politiechef mogelijk wijst op démarches van de autoriteiten tegen corruptie, verklaart uw

echtgenote eerst dat de betrokken chef mogelijk in conflict kwam met de “verkeerde” personen en

vervolgens beweert ze dat de betrokkene zich nadien wel zou hebben vrijgekocht (CGVS 2, echtgenote

(N.), p.5), wat kan bestempeld worden als een blote bewering. Welnu, dergelijke verklaringen zijn niet

overtuigend te noemen. Van asielzoekers, zoals uw echtgenote en uzelf, mag verwacht worden dat zij

redelijke inspanningen doen om bescherming te verkrijgen in hun herkomstland, alvorens zij beslissen

om dit land te ontvluchten. Echter moet vastgesteld worden dat jullie geen redelijke inspanningen

gedaan hebben om beschermingsmogelijkheden te ondernemen of uit te putten. Het Commissariaat-

generaal is van oordeel dat jullie zich, met jullie profiel en in de provincie Lvov, gecontroleerd door de

nieuwe machthebbers, hadden kunnen verzekeren van de bescherming van jullie autoriteiten. U hebt dit

nagelaten, u ondernam geen redelijke pogingen en uw verklaringen voor het nalaten van het zoeken

naar beschermingsmogelijkheden, overtuigen niet.

Wat betreft uw verwijzing (zie CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 8.Bijkomende opmerkingen) naar 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.

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 Lvov, waarvan u

afkomstig bent, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke uitzonderlijke situatie

die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.
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De door u overlegde documenten werpen geen ander licht op deze beoordeling. Uw intern paspoort,

uw internationaal paspoort en het intern paspoort van uw echtgenote bevatten gegevens over jullie

identiteit en het feit dat u op legale wijze – met een geldig visum – de Schengenzone binnenkwam, wat

niet betwist wordt. Foto’s van uzelf en uw gezinsleden in traditionele klederdracht, een krant waarvoor

uw vader schrijft en (een uittreksel uit) een roman, eveneens van zijn hand, staven uw profiel, in casu

dat van een pro-Oekraïense patriot, wiens vader ook zeer gehecht is aan de Oekraïense cultuur. Het

Commissariaat-generaal betwist niet dat u een gematigde Oekraïense nationalist bent en uit een

patriottisch nest komt – hetzelfde geldt voor uw echtgenote -, maar zoals eerder uitvoerig werd

beschreven, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan de door u ingeroepen

problemen of incidenten, die het gevolg zouden geweest zijn van uw nationalistische achtergrond.

Uw echtgenote legde ten slotte een attest over van een psychologe. Het attest vermeldt dat uw

echtgenote lijdt aan slaapstoornissen, concentratiemoeilijkheden, stress, vermijdingsgedrag over

traumatische herinneringen. Welnu, uit het attest blijkt niet dat het cognitief geheugen van uw

echtgenote dusdanig slecht functioneert, waardoor zij niet in staat zou zijn tot het afleggen van

coherente verklaringen. In dit verband moet benadrukt worden dat uw echtgenote uitgebreide en

bijwijlen gedetailleerde verklaringen aflegde met vermelding van namen en data. Sowieso weegt het

attest niet op tegen de hiervoor gedane vaststellingen, waarin uitvoerig werd beschreven waarom u en

uw echtgenote er niet in geslaagd zijn jullie beweerde problemen aannemelijk te maken. Bijgevolg moet

besloten worden dat de door u en uw echtgenote overlegde documenten niet in staat zijn om de

negatieve eindbeoordeling van onderhavige aanvraag in positieve zin te wijzigen.

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat ook in hoofde van uw echtgenote

(N.B.) (O.V.7.935.699) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien zij zich op dezelfde problemen als uzelf

beroept."

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. Verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 en

artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen. Tevens stellen zij dat een klaarblijkelijke beoordelingsfout werd begaan.

Verzoekende partijen geven een algemene uiteenzetting inzake de motiveringsplicht en poneren dat

hieraan niet is voldaan.

Verder geven zij enkele algemene theoretische beschouwingen omtrent de elementen in de

vluchtelingendefinitie in artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 en omtrent de bewijslast

in en de beoordeling van asielaanvragen.

Verzoekende partijen betogen voorts:

“Dat de verzoekers ter staving van hun asielaanvraag uitlegde dat ze in hun land vervolgingen vreesde

te ondergaan;

Dat de tegenpartij het gevaar dat de verzoekers zou lopen niet correct beoordeeld heeft, zou ze naar

hun 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 verzoekers heerst of er vroeger heerste, zich ertoe beperkt te zeggen dat de

elementen die door de verzoekers in hun asielaanvraag aanhaalt niet binnen het toepassingskader van

de Vreemdelingenconventie d.d.1951 horen;

Dat de vrees van de verzoekers bij geval van hun terugkeer naar hun land van herkomst wel actueel is;

Dat de tegenpartij in dit verband de verzoekers het niet-eerbiedigen van het subsidiariteitsprincipe

absoluut niet kan verwijten, want het soort vervolgingen waarvan ze zeggen dat ze slachtoffers zijn

rechtstreeks verbonden is met de overheid die nu de macht in Oekraîen uitoefent en met het nationaal

systeem;

Overwegende dat men nog kan vermelden dat, zelfs als de verzoekers in het kader van hun

asielrechtspleging geen bewijs van de aangehaalde vervolgingen heeft kunnen voorleggen, hun verhaal

toch als geloofswaardig beschouwd dient te worden;
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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 bovendien aan herinnerd dient te worden dat de identiteit en de etnische afkomst van de

verzoeker door de tegenpartij absoluut niet betwist worden;

Dat de tegenpartij niet betwist dat mijn verzoekers pro-Oekraïense nationalist zijn;

Dat het wordt vastgesteld dat de verzoekers daardoor risico op vervolgingen in hun land van herkomst

hebben;

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

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

Dat de betwiste beslissing dus tenietgedaan dient te worden;”

2.1.2. Verzoekende partijen leggen door middel van een aanvullende nota en ter terechtzitting nog de

volgende stukken neer (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9): de kopieën van een schrijven van hun

(schoon)moeder en een medisch attest.

2.2.1. Waar verzoekende partijen de schending aanvoeren van artikel 1 van de voormelde wet van 29

juli 1991, dient te worden opgemerkt dat dit artikel enkel het toepassingsgebied van deze wet bepaalt.

Verzoekende partijen duiden niet op welke wijze dit artikel geschonden zou (kunnen) zijn.

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

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 beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen deze motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste

van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in

aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen de bestreden beslissingen

volledig ongemoeid laten waar gesteld wordt:

“Wat betreft uw verwijzing (zie CGVS-vragenlijst echtgenote, vraag 8.Bijkomende opmerkingen) naar 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.

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 (…).”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

gezien zij door verzoekende partijen volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partijen

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. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd wordt:

“Er moet in ditzelfde verband worden opgemerkt dat u van uw beweerde problemen, noch van de

evenementen tijdens dewelke u het slachtoffer zou geweest zijn van agressie, enig begin van materieel



RvV X - Pagina 11

bewijs overlegde. In casu legde u geen enkel begin van bewijs voor aangaande: de loopwedstrijd waar u

op 28 juni 2014 aan deelnam, de verwonding(en) die u die dag zou hebben opgelopen, het bekladden

van de woonst van uw ouders en schoonouders in juli 2014, de officiële plechtigheid waar u op 24

augustus 2014 aan deelnam en het letsel dat uw echtgenote op deze dag zou opgelopen hebben.

Nochtans was het redelijk om te verwachten dat u minstens enig begin van bewijs naar voor zou

brengen, aangezien de vertegenwoordiger van de Commissaris-generaal tijdens uw gehoren voor het

Commissariaat-generaal vaststelde dat u wel uitgebreid gedocumenteerd bleek te zijn om uw profiel

en het redactionele en/of journalistieke werk van uw vader te staven. Daaruit mag geconcludeerd

worden dat u voor aanvang van uw asielgehoren op de hoogte was van het mogelijk belang van

documenten in het kader van een asielaanvraag. Dat u niettemin geen enkel document overlegde dat

kan aangemerkt worden als begin van bewijs van uw beweerde problemen, doet verder afbreuk aan de

aannemelijkheid van de door u ingeroepen problemen.”

Waar verzoekende partijen op algemene wijze opmerken dat het ontbreken van bewijzen niet

noodzakelijk leidt tot de ongeloofwaardigheid van een relaas, dient te worden opgemerkt dat zij hiermee

geenszins afbreuk doen aan de voormelde, concrete vaststellingen. Uit deze vaststellingen blijkt gelet

op de omstandigheden van hun zaak van hen weldegelijk mag worden verwacht dat zij enig begin van

bewijs zouden bijbrengen omtrent de voormelde elementen in hun relaas.

Waar verzoekende partijen door middel van een aanvullende nota en ter terechtzitting alsnog enkele

stukken neerleggen (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9), dient te worden opgemerkt dat zij, hoewel

dit van hen mag worden verwacht, nog steeds niet het minste begin van bewijs bijbrengen omtrent

voormelde elementen in hun asielrelaas. De nieuwe stukken kunnen daarenboven evenmin een bewijs

vormen voor de aangehaalde problemen en vrees. Het schrijven gaat uit van de (schoon)moeder van

verzoekende partijen. Gelet op de familiale band tussen verzoekende partijen en deze persoon kan aan

de inhoud van dit schrijven geen objectieve bewijswaarde worden gehecht. Uit het medisch attest kan

niet worden afgeleid dat de rugklachten van de (schoon)moeder van verzoekende partijen te wijten

zouden zijn aan het gegeven dat zij in elkaar werd geslagen. Dit attest spreekt zich over de oorzaak van

de hierin omschreven letsels immers niet uit. Hoe dan ook vormt een medisch attest 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. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Zelfs indien de (schoon)moeder van verzoekende

partijen slagen zou hebben ontvangen dan nog blijkt hieruit geenszins dat dit iets te maken zou hebben

met verzoekende partijen of de door hen aangevoerde problemen.

Verzoekende partijen voeren verder geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de bestreden

beslissingen waar op omstandige wijze wordt gemotiveerd waarom hun asielrelaas ongeloofwaardig is.

De motieven dienaangaande luiden als volgt:

“U schrijft zichzelf – net als uw echtgenote – het profiel toe van een gematigde, niet-radicale pro-

Oekraïense nationalist, die erg houdt van de Oekraïense cultuur en de daarmee verbonden gebruiken

en tradities (klederdracht, zang, dans). Uit uw verklaringen en deze van uw echtgenote, mag worden

afgeleid dat jullie op geen enkele wijze op een agressieve, fysieke of provocerende manier uiting gaven

aan jullie nationalistische gevoelens. Weliswaar is uw vader actief als opiniërend schrijver en stelde uw

echtgenote zich in 2010 verkiesbaar voor een zitje in de lokale raad van jullie woonplaats voor een pro-

nationalistische partij (Congres van Oekraïense nationalisten), maar het is weinig aannemelijk dat jullie

omwille van jullie patriottische achtergrond zouden geviseerd zijn, hetgeen u nochtans beweert. In deze

is het belangrijk om te benadrukken dat u afkomstig bent uit Borislav, een stadje in de provincie Lvov,

gesitueerd in het uiterste westen van Oekraïne én onder controle van de regering die na de val van

president Yanukovitsj aan de macht kwam. Uit bijgevoegde informatie van het Commissariaat-generaal

blijkt trouwens dat Lvov een bolwerk is van het Oekraïense nationalisme.

(…)

Er werden daarnaast enkele bijkomende vaststellingen gedaan die de geloofwaardigheid van uw

problemen ondermijnen.

Het eerste ernstige incident situeerde u op 28 juni 2014. Op die dag zou u hebben deelgenomen aan

een loopwedstrijd in Borislav. Welnu, u bleef opmerkelijk vaag in uw verklaringen ter zake. Zo

antwoordde u, op de vraag of de wedstrijd elk jaar werd georganiseerd, dat dit niet jaarlijks gebeurde

(CGVS, gehoorverslag dd.02.09.2015, p.12). Op de daaropvolgende vraag met welke frequentie de

wedstrijd werd georganiseerd, verklaart u dit niet te weten (CGVS 1, p.12). Op de vraag of de wedstrijd

een naam heeft, aarzelt u even om dan te zeggen dat de wedstrijd geen officiële benaming heeft (CGVS

1, p.12). U werd tijdens de wedstrijd aangevallen door 5 onbekenden en het was uw vrouw die naar u

toesnelde nadat u haar telefonisch had gealarmeerd.
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Op de vraag of u nog op de grond lag toen uw vrouw bij u kwam, verklaart u eerst zich dit niet meer

goed te herinneren, om vervolgens te zeggen dat u tegen een boom geleund zat (CGVS 1, p.13). Op de

vraag hoeveel mensen (bij benadering) aan de wedstrijd deelnamen, verklaart u (CGVS 1, p.13) dat het

er slechts een dertigtal waren. U beaamde dat het dus om weinig deelnemers ging (CGVS 1, p. 13). Uw

echtgenote bleef terzake echter opvallend vaag. Tot vijf keer toe werd haar gevraagd hoeveel mensen

aan de wedstrijd deelnamen, maar uw echtgenote beweerde enkel dat het om “veel” mensen ging

(CGVS 1, echtgenote, p.2). Uw echtgenote legde haar vaagheid uit door te stellen dat ze het aantal

deelnemers niet heeft geteld en dat zij niet bij de inschrijving voor de wedstrijd aanwezig was (CGVS 1,

echtgenote, p.2), maar haar vaagheid ter zake is weinig aannemelijk. Van uw echtgenote mocht immers

verwacht worden dat ze minstens bij benadering een idee kon geven van het aantal deelnemers aan de

betreffende wedstrijd. De vaststelling dat u en uw echtgenote vaag zijn over een evenement dat

een cruciale plaats in uw relaas bekleedt, aangezien u tijdens dit evenement voor het eerst (fysiek)

belaagd werd, doet afbreuk aan de aannemelijkheid van dit incident. U legde overigens geen enkel

begin van materieel bewijs over aangaande het betreffende evenement. U schrijft het niet overleggen

van enig bewijs toe aan het feit dat het een kleinschalig evenement betrof (CGVS 1, p.13). Deze uitleg is

niet overtuigend te noemen, aangezien u, zoals eerder werd gesteld, ook tal van andere aspecten niet

met enig begin van bewijs wist te staven.

U situeerde het laatste door u en uw echtgenote ondergane vervolgingsfeit op 24 augustus 2014; uw

vrouw zou bij een officiële ceremonie zwaar geslagen zijn en toen u wilde tussenbeide komen, zou u

zelf geslagen zijn. Op de vraag om iemand te noemen die tijdens het evenement het woord nam, kunt u

geen enkele concrete naam noemen (CGVS 1, p.9). De vaststelling dat u over een nationalistisch

evenement geen enkele concrete naam van één van de sprekers kunt noemen, hoewel u persoonlijk

werd uitgenodigd door lokale gezagsdragers en van u dus ietwat meer betrokkenheid kon verwacht

worden, is weinig aannemelijk te noemen.

Nog wat betreft het laatste door u beschreven incident, de directe aanleiding voor uw vlucht uit uw

herkomstland, moet worden opgemerkt dat uw verklaringen weinig logisch te noemen zijn.

Immers, u geeft aan dat met het evenement de onafhankelijkheid van Oekraïne werd gevierd. Er zou

een aanzienlijke politiemacht op de been zijn geweest en het evenement zou zijn bijgewoond door een

duizendtal mensen (CGVS 02/09/2015, p. 6 e.v.). Welnu, dat uw echtgenote en uzelf op een dergelijk

evenement, in aanwezigheid van honderden mensen die de onafhankelijkheid van Oekraïne erg

genegen zijn, persoonlijk zouden geviseerd zijn door een viertal pro-Russische activisten of

relschoppers is weinig geloofwaardig te noemen. Uw belagers zouden zich met hun actie tegen u en uw

echtgenote immers kwetsbaar maken voor omstaanders en de aanwezige politie. Dergelijke

verklaringen zijn weinig logisch en plausibel te noemen.”

Verzoekende partijen beperken zich er immers toe op algemene wijze te poneren dat hun relaas

weldegelijk geloofwaardig is. Hiermee vermogen zij geheel geen afbreuk te doen aan de voormelde,

concrete vaststellingen. Op basis van deze vaststellingen dient te worden besloten dat geen geloof kan

worden gehecht aan het asielrelaas van verzoekende partijen.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd:

“Belangrijker nog is vast te stellen dat u, indien de door u beschreven feiten van vervolging

waarachtig zijn, geen enkele redelijke poging hebt ondernomen om bescherming te zoeken bij uw

autoriteiten. Gezien uw profiel en uw plaats van herkomst, kon dit immers verwacht worden. Het

Commissariaat-generaal beschikt over informatie, waarvan een kopie bij het administratief dossier werd

gevoegd, waaruit blijkt dat u uit een regio afkomstig bent, in het uiterste westen van het land, waar pro-

Oekraïense sentimenten veeleer de norm in plaats van de uitzondering zijn. Eveneens blijkt uit

bijgevoegde informatie dat zeer recent veel nieuwe agenten werden gerecruteerd in Lvov om er de orde

te handhaven. Dit gebeurde in samenwerking met de European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM

Ukraine), die werd ontplooid onder het defensie- en veiligheidsbeleid van de EU. Deze missie heeft als

doel om de Oekraïense veiligheidsdiensten op duurzame wijze verder te ontplooien en dit met volledig

respect voor de mensenrechten.

Uw verklaringen, waarom u zou hebben nagelaten om enige redelijke démarche te ondernemen met het

oog op bescherming, zijn allerminst overtuigend te noemen. Ook uw echtgenote haalde geen afdoende

redenen aan waarom jullie geen pogingen ondernamen om bescherming te zoeken bij de autoriteiten

van uw herkomstland.

Tijdens uw tweede asielgehoor werd u gevraagd waarom u geen bescherming zocht bij de Oekraïense

autoriteiten. U verwijst daarop naar het incident op 28 juni 2014, waarbij u een agent zou hebben

aangesproken nadat u was aangevallen; de betreffende agent zou u geantwoord hebben dat het

incident niet ernstig was en u beweert dat de politie corrupt is (CGVS 2, p.2). Ter illustratie verwijst u

vervolgens naar een lokale politiechef die omwille van corruptie zou ontslagen zijn (CGVS 2, p.2).
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Wanneer u erop gewezen werd dat het ontslaan van een corrupte agent er mogelijk op wijst dat

Oekraïense autoriteiten strijd voeren tegen corruptie, beweert u dat de agent mogelijk enkel werd

ontslagen om een voorbeeld te stellen (CGVS 2, p.2), wat weinig overtuigt qua uitleg. Wel degelijk wijst

het ontslaan van een corrupte agent op bestrijding van het fenomeen corruptie door de autoriteiten, die

u nochtans wantrouwt. Op de vraag of u, nadat u zou bot gevangen hebben bij één agent, nog enige

andere poging ondernam om aangifte te doen van de agressie jegens u, verklaart u dit nagelaten te

hebben; de onwilligheid van één agent zou u hebben doen afzien van elke andere poging om

bescherming te zoeken en verder verklaart u dat u in shock was en bang voor uw leven. U zou er niet

aan gedacht hebben om nog enige andere poging te ondernemen om bescherming te krijgen van uw

autoriteiten. U zag enkel een uitweg voor uw problemen door het land te ontvluchten (CGVS 2, p.3). In

België zou u niet dralen om wel bescherming te zoeken bij de politiediensten; België respecteert

mensenrechten en het land is democratisch (CGVS 2, p.3). Uw echtgenote haar verklaringen zijn

van dezelfde strekking; jullie dachten aanvankelijk dat de problemen zich vanzelf zouden oplossen en

jullie waren bang dat de problemen zouden verergeren (CGVS 2, echtgenote (N.), p.4). Uw echtgenote

verwees eveneens naar de arrestatie van een politiechef; hij werd gearresteerd op bevel van het

openbaar ministerie van Lvov (CGVS 2, echtgenote (N.), p.5). Toen uw echtgenote ook, net als bij u,

werd gewezen op de vaststelling dat de arrestatie van een corrupte politiechef mogelijk wijst op

démarches van de autoriteiten tegen corruptie, verklaart uw echtgenote eerst dat de betrokken chef

mogelijk in conflict kwam met de “verkeerde” personen en vervolgens beweert ze dat de betrokkene zich

nadien wel zou hebben vrijgekocht (CGVS 2, echtgenote (N.), p.5), wat kan bestempeld worden als een

blote bewering. Welnu, dergelijke verklaringen zijn niet overtuigend te noemen. Van asielzoekers, zoals

uw echtgenote en uzelf, mag verwacht worden dat zij redelijke inspanningen doen om bescherming te

verkrijgen in hun herkomstland, alvorens zij beslissen om dit land te ontvluchten. Echter

moet vastgesteld worden dat jullie geen redelijke inspanningen gedaan hebben om

beschermingsmogelijkheden te ondernemen of uit te putten. Het Commissariaat-generaal is van oordeel

dat jullie zich, met jullie profiel en in de provincie Lvov, gecontroleerd door de nieuwe machthebbers,

hadden kunnen verzekeren van de bescherming van jullie autoriteiten. U hebt dit nagelaten, u ondernam

geen redelijke pogingen en uw verklaringen voor het nalaten van het zoeken naar

beschermingsmogelijkheden, overtuigen niet.”

Verzoekende partijen slagen er niet in deze motieven te ontkrachten. De blote, algemene en

ongefundeerde bewering dat de vervolging waarvan zij slachtoffer werden verbonden is met de overheid

en het systeem, kan immers geenszins volstaan om aan het voorgaande afbreuk te doen. Dit geldt des

te meer daar het geheel niet plausibel is dat de Oekraïense autoriteiten de pro-Russische separatisten

waarvan verzoekende partijen slachtoffer beweren te zijn geworden gunstig genegen zouden zijn.

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 verzoekende partijen een

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. In zoverre verzoekende partijen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen

beroepen op de elementen ten grondslag van hun asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de

hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Zij tonen niet aan dat zij in aanmerking komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

Verzoekende partijen laten de bestreden beslissingen verder volledig ongemoeid waar inzake de

veiligheidssituatie in hun land en regio van herkomst gemotiveerd wordt:

“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 Lvov, waarvan
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u afkomstig bent, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke uitzonderlijke situatie

die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

gezien zij door verzoekende partijen volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad tot de zijne

gemaakt.

Gelet op het voormelde tonen verzoekende partijen niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

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

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

mevr. A.-M. DEWEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


