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nr. 171 769 van 13 juli 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

25 januari 2016 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 24 december 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 1 maart 2016 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 16 maart 2016.

Gelet op de beschikking van 25 april 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2016.

Gelet op de beschikking van 17 mei 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 mei 2016.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de eerste en de derde verzoekende partij en hun advocaat F.

ALDELHOF, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt en tevens de tweede verzoekende partij

vertegenwoordigt.

Gezien de beschikking van 7 juni 2016 met toepassing van artikel 39/76, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet.

Gezien het schriftelijk verslag van de verwerende partij van 14 juni 2016.

Gezien de replieknota van de verzoekende partij van 28 juni 2016.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partijen de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Eerste en tweede verzoekster vragen een tweede maal asiel aan.

Na hun eerste asielaanvraag kregen ze het bevel om het land te verlaten aangezien Polen

verantwoordelijk was voor de behandeling van hun asielaanvraag.

Derde verzoekster vraagt een eerste maal asiel aan.

Eerste verzoekster is de moeder van tweede en derde verzoekster. Ze beroepen zich op dezelfde

asielmotieven.

2. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoeksters de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd. In de beslissingen wordt vastgesteld dat Polen in hoofde van

verzoeksters aanzien wordt als een eerste land van asiel en er overeenkomstig artikel 48/5, § 4, eerste

lid van de Vreemdelingenwet geen behoefte is aan internationale bescherming.

De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot

bovenstaande vaststellingen duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en dat deze

motieven deugdelijk zijn. Verzoeksters brengen in hun verzoekschrift geen valabele argumenten bij die

de desbetreffende vaststellingen weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven. Ze

ondernemen hiertoe geen ernstige poging, doch beperken zich louter tot het uiteenzetten van

theoretische beschouwingen, het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het formuleren van

algemene beweringen en kritiek, en het op algemene wijze vergoelijken en minimaliseren van de

bevindingen van de commissaris-generaal.

3. Verzoeksters verkregen in 2014 de subsidiaire beschermingsstatus in Polen.

Artikel 48/5, § 4 van Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker reeds in een eerste land van

asiel reële bescherming geniet, tenzij hij elementen naar voor brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer

kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd toegekend in het eerste land van asiel of

dat hij niet opnieuw tot het grondgebied van dit land wordt toegelaten.

Een land kan worden beschouwd als eerste land van asiel wanneer de asielzoeker in dat land erkend is

als vluchteling en hij die bescherming nog kan genieten, of hij anderszins reële bescherming geniet in

dat land, met inbegrip van het genot van het beginsel van non-refoulement, mits hij opnieuw tot het

grondgebied van dat land wordt toegelaten.”

In het licht van het gegeven dat Polen, zoals alle andere Europese lidstaten, gebonden is door het EU-

acquis en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, kan er vanuit worden gegaan dat de fundamentele

rechten van verzoeksters verzekerd zijn in Polen, dat Polen het non-refoulement beginsel naleeft, en dat

hun levensomstandigheden er niet als onmenselijk of mensonterend kunnen worden beschouwd zoals

bedoeld in artikel 3 EVRM.

4. Verzoeksters poneren dat ze wel degelijk hebben getracht hulp te zoeken bij de Poolse autoriteiten

maar deze nooit effectief hebben opgetreden. De Raad merkt op dat eerste verzoekster verklaarde dat

ze niet weet waarom ze niet op de bescherming van de Poolse autoriteiten zou kunnen rekenen en

tweede verzoekster legde de Tsjetsjeense tradities uit aan de politie, volgens dewelke meisjes kunnen

worden vermoord als ze een nacht niet thuis overnachten, waarop de politie aangaf dat ze in

voorkomend geval zou optreden tegen de dader. Daarnaast wijst de Raad erop dat hoewel verzoeksters

met de heer I.S. problemen zouden hebben gekend in Polen sinds april 2012, ze toch nog tot januari

2015 daar hebben verbleven. Deze vaststelling ondermijnt de ernst van de vrees ten opzichte van hem

en daarnaast wijzen hun verklaringen hieromtrent dat ze een beroep konden doen op de politie.

De Raad merkt op dat een verwijzing naar rapporten (stuk 13 en 14), niet volstaan om aan te tonen dat

er voor hen een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bestaat bij een

terugkeer naar Polen. Dit dient immers in concreto te worden aangetoond, alwaar verzoeksters op deze
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wijze in gebreke blijven. Verzoeksters maken dan ook niet aannemelijk dat er voor hen een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bestaat bij een terugkeer naar Polen.

Stuk 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 worden bij gebrek aan voor een eensluidend verklaarde vertaling in de

taal van de rechtspleging niet in overweging genomen met toepassing van artikel 8 van het KB van 21

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Stuk 4 en 15 hebben geen betrekking op verzoeksters hun asielprocedure.

5. Dergelijk algemeen en weinig of niet ernstig verweer is niet dienstig om de gedetailleerde en

pertinente motieven van de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het

administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoeksters hun asielrelaas, te

ontkrachten.

Deze vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.

6. Verzoeksters tonen niet aan dat ze bij terugkeer naar hun eerste land van asiel, met name Polen, een

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en

evenmin dat ze aldaar een reëel risico op ernstige schade lopen in de zin van artikel 48/4 van voormelde

wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maken de verzoekende partijen kenbaar dat zij het niet eens

zijn met deze in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vragen gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partijen de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze

waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen

wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partijen te erkennen als vluchteling of hen de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4.1. Ter terechtzitting van 13 mei 2016, alwaar zij uitdrukkelijk worden uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 1 maart 2016, voeren verzoekende partijen aan dat zij in Polen ernstige problemen

hebben gekend. Zij wijzen er op dat (derde) verzoekende partij slachtoffer is geworden van ontvoeringen

in Polen en dat hun problemen aanhoudend waren. Zij wijzen er op dat zij hulp hebben gezocht bij de

politie, maar dat zij geen echte steun en bescherming konden vinden. Zij vervolgen dat zij verschillende

stukken hebben waaruit hun problemen blijken en wijzen er op dat de Tsjetsjeense gemeenschap in

Polen groot is en zij veel onderlinge problemen kennen. De zaak wordt uitgesteld tot de volgende zitting

teneinde de verzoekende partijen in de mogelijkheid te stellen de stukken die zij thans in het bezit

hebben neer te leggen met vertaling.
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4.2. In hun aanvullende nota d.d. 25 mei 2016, neergelegd ter terechtzitting van 27 mei 2016, voeren

verzoekende partijen het volgende als “aanvulling” aan: “Derde verzoekster is tot 2 maal toe ontvoerd

geweest door Tsjetsjenen in Polen. Verzoekster werd een laatste maal in november 2012 ontvoerd in

Polen. Verzoekster werd ontvoerd door de heer D.M. Hoewel de heer D.M. meewerkte aan de

ontvoering was het in opdracht van en met medewerking van de personen in de Tsjetsjeense

gemeenschap in Polen. De deelname van de heer D.M., ontneemt niet het aandeel van de Tsjetsjenen

in de ontvoering. Zowel eerste en tweede verzoekster hebben klacht ingediend naar aanleiding van de

ontvoering van eerste verzoekster. Ondanks het feit dat verzoeksters zich gericht hebben tot de politie,

en zelfs het ministerie van binnenlandse zaken, werd door de overheid geen hulp geboden aan

verzoeksters. De klachten die neergelegd werden, werden allemaal geseponeerd. Hoewel het een

ontvoering met geweld plaatsvond, werd de zaak gewoon geseponeerd. De aanvullende documenten

betreffen vertalingen van reeds neergelegde documenten: - Aangifte van de verdwijning van derde

verzoekster, dd. 16/11/2012 bij het politiekantoor van Warszawa Bemowo door tweede verzoekster; -

Brief van eerste verzoekster gericht aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid me betrekking tot de

ontvoering van derde verzoekster; - Bewijs aangetekende zending van mevrouw S.A. met betrekking tot

de klacht; - Bewijs seponering van het onderzoek door van het regionaal Parket van Warzawa Wola; -

Beslissing omtrent bewijsvoering, seponering van het regionale parket van Warzawa, dd 04/03/2013; -

Beschikking omtrent gedeeltelijke weigering van de rechtsmiddelen, seponering van het regionale parket

van Warzawa; - Brief van parket van Warzawa aan de regionale rechtbank van Warzawa met betrekking

tot verzet van eerste verzoekster tegen seponering. Uit bovenstaande documenten blijkt duidelijk dat

verzoeksters zich wel degelijk gericht hebben tot de overheid. Verzoekster hebben zich gericht tot de

politie en tot het ministerie van Binnenlandse zaken. Toch werd echter alle klachten geseponeerd,

ondanks de zware ernst van de feiten. Verzoekster werd ontvoerd met geweld en hield kwetsuren over

aan de ontvoering. Hoewel derde verzoekster meerdere dagen is ontvoerd, is er nooit enige

veroordeling geweest. Het is evident dat verzoekster niet zou kunnen rekenen op de bescherming van

de Poolse autoriteiten. Het geweld waarmee de Tsjetsjeense gemeenschap straffeloos te werk kan

gaan, blijkt uit de voorliggende documenten. Verzoekster vrezen nog steeds dezelfde tjetjeense

gemeenschap in Polen. Uit verzoekschrift en huidige aanvulling blijkt duidelijk dat de

weigeringsbeslissing niet gestoeld is op de juiste feitelijkheden en verzoeker zijn vrees wel degelijk

geloofwaardig is en verzoeker de nodige bescherming in België dient te genieten, nu deze niet

gegarandeerd is in Polen. Het is duidelijk dat de bestaande beslissing moet hervormd, dan wel

vernietigd te worden.”

4.3. Bij beschikking van de Raad d.d. 7 juni 2016 wordt met toepassing van artikel 39/76, § 1 van de

Vreemdelingenwet de commissaris-generaal het bevel gegeven de door verzoekende partijen middels

voormelde aanvullende nota bijgebrachte nieuwe elementen te onderzoeken en hiervan een schriftelijk

verslag te bezorgen binnen de hiertoe wettelijk voorziene termijn.

4.4. Het schriftelijk verslag van het Commissariaat-generaal d.d. 14 juni 2016 luidt met betrekking tot het

‘onderzoek van de nieuwe gegevens’ als volgt:

“2.1. Verzoekende partijen hebben ter terechtzitting van 27 mei 2016 een aanvullende nota neergelegd

en brengen te dezen volgende nieuwe elementen ter kennis (het betreffen in wezen vertalingen van

stukken die eerder werden neergelegd):

- Aangifte verdwijning derde verzoekster door tweede verzoekende partij, afgeleverd d.d.

16 november 2012 door het politiekantoor van Warszawa Bemowo;

- Brief van de hand van eerste verzoekster d.d. 26 november 2012 gericht aan het

Agentschap Binnenlandse Veiligheid met betrekking tot de ontvoering van derde verzoekster;

- Bewijs van een aangetekende zending door eerste verzoekster aan het Bureau van de

Procureur;

- Beslissing betreffende de seponering van het onderzoek betreffende zware feiten door het

regionaal parket van Warszawa - Wola d.d. 28 januari 2013;

- Beslissing betreffende bewijsvoering van regionaal parket van Warszawa - Wola d.d. 4

maart 2013;

- Beschikking betreffende gedeeltelijke weigering van de rechtsmiddelen door het regionale

parket van Warszawa-Wola d.d. 4 maart 2013;

- Brief van het regionaal parket van Warszawa - Wola aan de regionale rechtbank van

Warszawa - Wola d.d. 6 maart 2013 met betrekking tot het verzet door de vertegenwoordiger van eerste

verzoekster tegen de seponering van het onderzoek
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2.1.1. Bij beschikking van 8 juni 2016 beveelt de Raad de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen om deze nieuwe elementen te onderzoeken in toepassing van artikel 39/76, § 1, derde

lid van de Vreemdelingenwet, en hiervan een schriftelijk verslag te bezorgen binnen de daartoe

voorziene termijn.

2.2. Het standpunt van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dienaangaande luidt als volgt:

2.2.1. Verweerder stelt vast dat de neergelegde aanvullende stukken, die vertalingen betreffen van

documenten die eerder in onvertaalde vorm werden neergelegd (zie verzoekschrift d.d. 25 januari 2016),

in essentie betrekking hebben op het beroep dat eerste en tweede verzoekende partij (respectievelijk A.

S. en A. A.) hebben gedaan op de Poolse politionele, gerechtelijke en veiligheidsdiensten om de

verdwijningen van derde verzoekende partij (A. R.) in Polen in juni, oktober en november 2012, evenals

het aandeel van de partner van derde verzoekende partij hierin - met name de heer M. D. (cf. RvV 184

747; CG 15/10817) - aan te klagen. 2.2.2.Tevens kan uit deze stukken het gevolg blijken dat hieraan

door de Poolse autoriteiten werd gegeven in de vorm van een seponering van de klacht en het

onderzoek wegens het gebrek aan voldoende concrete aanwijzingen die het vermoeden van een

strafbare handeling ondersteunen, waartegen voorts ook het verzet werd verworpen daar dit door

onbevoegde personen werd ingediend alsook daar geoordeeld werd dat de bewijsstukken geen invloed

hebben op de genomen beslissing (seponering). 2.2.3.Verweerder onderstreept vooreerst dat het

geheel van deze stukken, die onder meer alluderen op de relatie tussen verzoekende partijen en de

hogergenoemde huidige partner van derde verzoekende partij evenals op bepaalde daarmee

samenhangende problemen en omstandigheden (d.i. ontvoering met het oog op mensenhandel of

betrokkenheid van andere Tsjetsjenen die het gezin onder druk willen zetten om redenen die te maken

hebben met de familiale historiek in Tsjetsjenië) gedateerd is, in die zin dat deze documenten betrekking

hebben op gebeurtenissen of situaties van enkele jaren geleden (periode november 2012 - maart 2013)

en weinig uitstaans hebben met de huidige stand van zaken. In dit verband kan er immers op worden

gewezen dat derde verzoekende partij (die het voorwerp zou hebben uitgemaakt van de verdwijningen)

en de heer M. D. (die de verdwijningen of ontvoeringen mee op touw zou hebben gezet) actueel een

koppel vormen met enkele kinderen, en evenals dat er géén concrete indicaties van intra-familiale

problemen voorhanden zijn. 2.2.4.Verweerder merkt op dat zulk een vaststelling tevens steun vindt in de

opeenvolgende verklaringen die verzoekende partijen én de heer M. D. (wiens gehoorverslagen

volledigheidshalve als bijlage bij onderhavig schriftelijk verslag worden gevoegd) in de maanden

augustus, november en december 2015 hebben laten optekenen ten overstaan van het Commissariaat-

generaal, en waarin géén overtuigende of concrete aanwijzingen kunnen worden gevonden die

ondersteunen dat de heer MURDOV Dima derde verzoekende partij in feite zou hebben ontvoerd met

het oog op mensenhandel of in opdracht van andere Tsjetsjenen die het gezin onder druk willen zetten

om redenen die zich hebben afgespeeld in Tsjetsjenië, zoals verzoekende partijen doen uitschijnen.

Evenmin bevatten deze gehoorverslagen concrete indicaties van actuele intra-familiale problemen.

2.2.5.Verwerende partij wijst in dit verband bij wijze van voorbeeld op de verklaringen afgelegd door

eerste verzoekende partij (gehoorverslag A. S. d.d. 1 december 2015, blz. 8) waar deze, gevraagd of de

heer M. D. haar dochter, d.i. derde verzoekende partij (R.), heeft ontvoerd voor een huwelijk, stelt: "Het

leek er toch op! Als je nu het resultaat ziet: ja denk ik dan (lacht). Kijk, we hebben allemaal vanalles

meegemaakt: ik zowel als mijn dochters zijn geslagen. Ze hebben nu wel mooie kindjes samen. Weet u

waarom ik Dima respecteer? Hij heeft zich niet laten bang maken. Natuurlijk heeft hij nog bepaalde

angsten, maar hij is niet geplooid. Ik zei dat ik hem altijd zou beschermen, zoveel als ik kon. Ik zei: ook

al was de start moeizaam, nu is het goed zoals het is." 2.2.6.Overigens heeft de heer M. D., in het kader

van diens asielaanvraag, niet de minste melding gemaakt van enig voorwendsel met betrekking tot

diens (religieus) huwelijk met R., laat staan dat hij er door etnische Tsjetsjenen toe zou zijn aangezet om

R. te ontvoeren voor andere doeleinden. Gevraagd of het voor derde verzoekende partij (R.) een

probleem vormde dat Dima geen etnische Tsjetsjeen is, antwoordde deze integendeel: "Neen, we

werden verliefd... Als het voor haar een probleem was geweest, dan waren we niet getrouwd, hé..." (zie

gehoorverslag M. D. d.d. 20 augustus 2015, blz. 5).

2.2.7.Uit de verklaringen, afgelegd door de heer M. D. met betrekking tot diens situatie en wedervaren in

Polen, kan weliswaar worden afgeleid dat hij persoonlijk in aanvaring is gekomen met bepaalde etnische

Tsjetsjenen sinds 2012 omdat deze laatsten de etnisch gemengde relatie met derde verzoekende partij

niet tolereerden, doch zulk een vaststelling heeft géén uitstaans met de aanvullende stukken die het

voorwerp van het débat uitmaken in onderhavig schriftelijk verslag, noch met de nood aan bescherming

die verzoekende partijen hieraan verbinden. 2.2.8.Wat de beoordeling van deze overige motieven

betreft, houdt verwerende partij er tot slot aan om in herinnering te brengen dat de Raad, bij beschikking

van 2 maart 2016, reeds heeft geoordeeld dat verzoekende partijen niet aantonen dat zij bij terugkeer

naar hun eerste land van asiel, met name Polen, een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en evenmin dat ze aldaar een reëel risico op het lijden
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van ernstige schade lopen in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet. Wat betreft de afwegingen die

de Raad tot deze conclusie hebben gebracht, verwijst verweerder dan ook naar de motieven die in deze

beschikking worden uiteengezet. 2.2.9.Gelet op wat voorafgaat, besluit verweerder dat de bijkomende

elementen die verzoekende partijen aanvoeren ter adstructie van hun asielrelaas, derhalve niet van aard

zijn om afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid van de bestreden akten, waarin verweerder onverkort

volhardt.” Als bijlage aan dit schriftelijk verslag werden de verslagen van de gehoren van de heer D.M.,

partner van derde verzoekende partij A.R., op het Commissariaat-generaal op 20 augustus 2015 en 30

november 2015 gevoegd.

4.5. In hun replieknota d.d. 28 juni 2016 stellen verzoekende partijen als “repliek op onderzoek nieuwe

gegeven” het volgende:

“Naar aanleiding van de aanvullende nota met de documenten die verzoeksters toevoegden in hun

dossier, stelde de Raad dat deze documenten lijken te staven dat verzoeksters effectief problemen

hebben in Polen, het land waarvan de commissaris-generaal meent dat zij een afdoende bescherming

genieten. De documenten staven dat verzoeksters ernstige problemen hebben gehad en niet kunnen

rekenen hebben op de nodige bescherming, hoewel ze beroep deden op de overheidsinstanties. De

Raad heeft de commissaris-generaal de opdracht gegeven om de voorgelegde documenten te

onderzoeken. Verwerende partij stelt vooreerst het volgende in zijn verslag: (…) Verwerende partij

erkent dat de stukken alluderen op een ontvoering met het oog op mensenhandel, waarbij Tsjetsjenen

betrokken waren, maar dat deze stukken gedateerd zouden zijn. Hoe dan ook bevestigt de verwerende

partij dat derde verzoekster slachtoffer werd van een ontvoering en het slachtoffer zou zijn geworden

van mensenhandel. Verder gaat het verslag verder: (…). Verzoeksters erkennen dat zij actuele geen

risico loopt op intra-familiaal geweld. Dit is ook niet de reden waarom verzoeksters gevlucht zijn. Immers

zijn zij niet gevlucht vanuit Polen vanwege de heer M. D., maar vanwege een vrees van de Tsjetsjeense

gemeenschap. Bijgevolg is het geen dienstige motivering dat verzoekster voldoende bescherming

genieten in Polen. Ten onrechte stelt de verwerende partij dat er geen concrete aanwijzingen te vinden

zijn in de verklaringen van verzoeksters en D. M. die ondersteunen dat de heer M. D. derde

verzoekende partij in feite zou hebben ontvoerd met het oog op mensenhandél of in opdracht van

andere Tsjetsjenen die het gezin onder druk wilden zetten om redenen die zich hebben afgespeeld in

Tsjetsjenië zoals verzoekende partijen doen uitschijnen. Verzoekende partij verwijst vervolgens naar 1

voorbeeld uit het gehoorverslag van eerste verzoekster: (…). Op de vraag of de heer D.M. derde

verzoekster heeft ontvoerd, wordt geantwoord: (…) Echter lijkt verwerende partij het gehoorverslag zeer

subjectief te lezen. Verzoeksters hebben gedurende haar verschillende gehoren telkens aangegeven

dat de heer D.M. derde verzoekster heeft ontvoerd met behulp van Tsjetsjenen en dat deze ontvoering

werd ingegeven met verschillende doeleinden. De verwerende partij verwijst naar 1 zin, die uit de

context werd getrokken en tracht zo te laten uitschijnen dat verzoeksters geen gevolg zouden gemaakt

hebben van de ware reden van de ontvoering. Echter gaat de verwerende partij voorbij aan alle keren

dat verzoeksters aanhaalden dat hun ware vrees in Polen verder gaat dat de heer D.M. Verzoekster kan

onder meer verwijzen naar volgende paragrafen uit de gehoorverslagen. (…) Hoéwel dit slechts een

exemplatieve opsomming is, blijkt hieruit al duidelijk dat de motivering van verwerende partij onmogelijk

kan gevolgd worden en dat zij zelfs niet berust op het efféctieve gehoorverslag. Immers blijkt uit de vele

aangeduide stukken dat verzoeksters wel degelijk melding heeft gemaakt van de betrokkenheid van de

Tsjetsjenen bij de ontvoering en naast de ontvoering blijkt ook dat ze nog vele andere problemen

hebben gehad. Indien het gehele gehoorverslag wordt nagelezen blijkt dat eerste verzoekster frequent

aangaf dat verzoeksters onder druk stonden voor wat ze meegemaakt hadden in Tsjetsjenië en dat de

ontvoering van derde verzoekster wel degelijk verband hield met deze problemen in Tsjetsjenië en dat

de ontvoering veel verder ging dat een louter privé-initiatief van de heer D.M. om de hand te vragen van

eerste verzoekster. De commissaris-generaal trekt 1 zin uit de context en laat uitschijnen dat

verzoekster ooit gewag zouden gemaakt hebben van de ware reden van de ontvoeringen. Dit is evident

volledig foutief. Immers staven de documenten dat derde verzoekster werd ontvoerd in Polen. Deze

ontvoering gebeurde door Tsjetsjenen met behulp van D.M. De Tsjetsjeense gemeenschap pleegde de

ontvoering met een ander oogmerk dat de heer D.M. Nadat de heer M. huwde met D., wensten zij

vergelding. Immers hadden zij hun beoogde doelstelling niet bereikt. Daarenboven is het gemengde

huwelijk niet aanvaard door de Tsjetsjeense gemeenschap, dit vormt een bijkomend risico voor

verzoekers. Het is op zijn minst merkwaardig dat verwerende partij gelooft dat de heer D. in Polen in

aanraking kwam met de Tsjetsjeense gemeenschap, maar niet dat de heer D. derde verzoekster zou

ontvoerd hebben met behulp van deze gemeenschap. Verder is het ook eigenaardig dat verwerende

partij erkent dat de etnische gemengde relatie niet getolereerd werd, maar niet dat verzoekster

problemen zou gehad hebben. De redenering van de commissaris-generaal valt niet te volgen. Louter

ter vervollediging wensen verzoeksters op te merken dat de verwijzing aar het gehoorverslag van de
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heer M.D., dd. 20 augustus 2015 in het schriftelijk verslag niet dienstig is. In dat gehoorverslag stelde de

heer D.M. dat het voor derde verzoekster geen probleem vormde dat de heer D.M. niet van Tsjetsjeense

origine is. Dit is ook effectief zo. Echter hebben zij zelf evident geen problemen met hun gemengd

huwelijk. Dit kan echter niet gezegd worden van de Tsjetsjeense gemeenschap. Verzoeksters zijn Polen

niet ontvlucht vanwege M.D., maar vanwege de vrees ten aanzien van de Tsjetsjeense gemeenschap.

Verzoeksters hebben het moeilijk een duidelijke uiteenzetting te geven. Voornamelijk de moeder, eerste

verzoekster is ongeschoold en kan moeilijk haar problemen duidelijk schetsen. Dat eerste verzoekster

het moeilijk heeft om een duidelijke uiteenzetting te geven, blijkt uit het gehoorverslag. Vaak zijn het

onsamenhangende zinnen, waarbij eerste verzoekster van de hak op de tak springt om haar vrees uit te

drukken. Echter impliceert dit nite dat de problemen zich niet hebben voorgedaan. Daarenboven blijkt

dat uit de notities van de raadsman dat deze niet overeenstemmen met het gehoorverslag in het

administratief dossier. De notities van de Protection officer stellen: (…). De notities van de raadsman

met betrekking tot dezelfde vraag stelen: Dit is slechts een voorbeeld, er zijn er zeer veel verschillen aan

de treffen. Hieruit blijkt duidelijk dat de protection officer niet alles wat verzoeksters hebben verklaard

heeft neergeschreven. Nu niet alles genoteerd werd wat verklaard werd en zelfs essentiële informatie

ontbreekt, kan onmogelijk gesteld worden dat de beslissing genomen is op een grondig onderzoek

waarbij alle verklaringen in overweging werden genomen. Dit is evident niet in overeenstemming met de

onderzoeksplicht die de commissaris-generaal dient te respecteren. De motivering dat in de

opeenvolgende verklaringen van verzoekende partijen geen overtuigende of concrete aanwijzingen

kunnen gevonden worden die ondersteunen dat derde verzoekende partij zou ontvoerd zijn, kan

natuurlijk niet hard gemaakt worden. Immers zijn er in de notities wel al aanwijzingen en kan onmogelijk

met zekerheid gesteld worden dat de notities die zich bevinden in het administratief dossier volledig zijn.

Uit verzoekschrift en huidige aanvulling blijkt duidelijk dat de weigeringsbeslissing niet gestoeld is op de

juiste feitelijkheden en verzoeker zijn vrees wel degelijk geloofwaardig is en verzoeker de nodige

bescherming in België dient te genieten, nu deze niet gegarandeerd is in Polen. Het is duidelijk dat de

bestaande beslissing moet hervormd, dan wel vernietigd dient te worden.”

5.1. De Raad merkt vooreerst op dat bij de ontvoeringen van derde verzoekende partij R. in Polen

enkele kanttekeningen dienen te worden geplaatst.

Zo stemmen verzoekende partijen hun verklaringen omtrent de ‘ontvoeringen’ onderling niet overeen en

bevatten ze meerdere incoherenties en tegenstrijdigheden. Immers, daargelaten de vaststelling dat hun

verklaringen aangaande een aantal belangrijke elementen van die “ontvoeringen” ongerijmdheden en

discrepanties vertonen, zoals onder andere omtrent het aantal ervan -waar eerste verzoekende partij,

moeder van tweede en derde verzoekende partij, tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal op

1 december 2015 meermaals uitdrukkelijk aangaf dat derde verzoekende partij R. drie keer werd

ontvoerd, met name op 15 juni 2012 en in oktober en november 2012 (gehoorverslag CGVS eerste

verzoekende partij S.A. d.d. 1 december 2012, p. 10), wordt zowel in de aanvullende nota d.d. 25 mei

2016 als de replieknota d.d. 28 juni 2016 van verzoekende partijen slechts gewag gemaakt van twee

ontvoeringen van R.-, blijkt dat waar eerste en tweede verzoekende partij tijdens hun gehoren

meermaals verklaarden dat derde verzoekende partij R., hun dochter respectievelijk zus, in Polen

(meermaals) ontvoerd zou zijn geweest, derde verzoekende partij zelf tijdens haar gehoren in het kader

van onderhavige asielaanvraag op geen ogenblik gewag maakte van een of meerdere ontvoeringen in

Polen. Derde verzoekende partij R. gaf (voorheen) tijdens haar gehoren in het kader van huidige

asielaanvraag niet/nooit aan dat zij in Polen het slachtoffer zou zijn geweest van een of meerdere

ontvoeringen, laat staan van gewelddadige en door haar partner D.M. en de Tsjetsjeense gemeenschap

georganiseerde.

Met betrekking tot het door haar moeder, eerste verzoekende partij, als de ‘eerste ontvoering’ op 15 juni

2012 aangeduide incident (en de periode nadien) verklaarde derde verzoekende partij R. op de Dienst

Vreemdelingenzaken namelijk als volgt: “Op 15.06.2012 ben ik samen met mijn huidige man (een

Oezbeek) naar een andere stad in Polen gevlucht, omdat we wilden trouwen, maar dit werd niet

toegelaten door de Tsjetsjeense gemeenschap in Polen. Ze hebben mijn huidige man de volgende dag

opgepakt. Ze wilden hem berechten via de Sharia rechtbank. Hij werd gedurende één dag

vastgehouden en hard geslagen. Daarna leefden we vier maanden ondergedoken tot dat mijn moeder

haar toestemming gaf voor ons huwelijk.” (Vragenlijst DVZ d.d. 13 april 2015, p. 3).

Betreffende de door haar moeder, eerste verzoekende partij, verklaarde ‘ontvoering in november’ en

haar afwezigheid de maanden nadien, verklaarde derde verzoekende partij R. tijdens haar gehoor op

het Commissariaat-generaal op 30 november 2015 het volgende: “Ik had de familie schande aangedaan

door met een niet-Tsjetsjeen te huwen. Om mijn gezin niet langer in gevaar te brengen, zijn mijn man en



RvV X - Pagina 8

ik op 9 november opnieuw gevlucht. Ik heb mijn adres aan mijn moeder niet verteld, omdat ik wist dat ze

me dan zou volgen. Ik hield het stil uit veiligheidsoverwegingen. Hield wel contact met iemand van

Odnoklassniki, dat was een Georgische. (…) Omdat ik van mijn vriendin had gehoord dat mijn moeder

onwel was geworden, heb ik terug contact met haar genomen. Dat was in maart.” In diezelfde zin

verklaarde ze later tijdens datzelfde gehoor het volgende: “Ik had niet tegen mijn moeder gezegd dat ik

wegging met mijn man, ze zou zich teveel zorgen maken (gehoorverslag CGVS derde verzoekende

partij A.R. d.d. 30 november 2015, p. 5, 6 en 10).

Derde verzoekende partij R. gaf echter op geen enkel ogenblik tijdens haar verscheidene gehoren, noch

op de Dienst Vreemdelingenzaken en evenmin op het Commissariaat-generaal, ook maar enigszins aan

of te kennen dat zij in Polen ontvoerd zou zijn geweest. Ze maakte tijdens haar opeenvolgende verhoren

louter melding van een ontvoering in Tsjetsjenië waarna ze lange tijd in Ingoesjetië vastgehouden zou

zijn geweest, doch vermeldde op geen ogenblik dat zij in Polen werd ontvoerd, laat staan op de volgens

(de versie van) haar moeder en zus geschetste gewelddadige wijze door haar echtgenoot en met de

hulp van enkele Tsjetsjenen.

Uit de verklaringen van derde verzoekende partij R. blijkt aldus geenszins dat haar verdwijningen

midden juni 2012 en november 2012 ontvoeringen waren, doch ze omschreef deze gebeurtenissen

daarentegen zelf tijdens haar gehoren uitdrukkelijk als perioden waarin zij en haar man D.M. beslisten

om te vluchten om, inzonderheid wat hun vlucht in november betreft, haar gezin niet langer in gevaar te

brengen en hun eigen veiligheid te verzekeren, gelet op hun risicovolle relatie. Deze versie staat, net als

derde verzoekende partij haar verklaring aan de commissaris-generaal in Polen nooit concreet bedreigd

of aangevallen te zijn geweest (Ibid., p. 9), haaks op de verklaringen van eerste en tweede verzoekende

partij aangaande de zogenaamde gewelddadige en georganiseerde ontvoeringen.

Ook de man van derde verzoekende partij, D.M. genaamd oftewel de vermeende ‘ontvoerder’, maakte

tijdens zijn verhoren op het Commissariaat-generaal niet het minste gewag van ontvoeringen, laat staan

van het feit dat hij, zoals eerste verzoekende partij beweert, met de hulp van enkele Tsjetsjenen en

middels geweld derde verzoekende partij, zijn partner, in Polen zou hebben ontvoerd. D.M. maakte

weliswaar melding van problemen met Tsjetsjenen die tegen zijn etnische gemengde huwelijk met R.

gekant waren, doch vermeldde op geen enkel moment dat hij door Tsjetsjenen/de Tsjetsjeense

gemeenschap onder druk zou zijn gezet en in opdracht en met medewerking van hen R., derde

verzoekende partij, zou hebben ontvoerd, zoals door eerste en tweede verzoekende partij en in het

verzoekschrift en de aanvullende nota’s wordt voorgehouden. D.M. repte met geen woord over een of

meerdere ontvoeringen van zijn partner, derde verzoekende partij R. in Polen, laat staan over het feit dat

hij hiertoe door de Tsjetsjeense gemeenschap zou zijn gedwongen en onder druk gezet. D.M. gaf

daarentegen een geheel andere, amoureuzere versie door te stellen dat hij en R. elkaar in het

opvangcentrum leerden kennen, dat zij verliefd werden en dat het feit dat hij zelf geen Tsjetsjeen is geen

probleem vormt aangezien ze anders dan ook niet getrouwd waren geweest (gehoorverslag CGVS M.D.

d.d. 20 augustus 2015, p. 5).

De stelling van verzoekende partijen in hun ‘replieknota’ dat “verzoeksters (…) gedurende haar

verschillende gehoren telkens aangegeven (hebben) dat de heer D.M. derde verzoekster heeft ontvoerd

met behulp van Tsjetsjenen en dat deze ontvoering werd ingegeven met verschillende doeleinden”, gaat

aldus, gelet op wat voorafgaat, geenszins op voor wat derde verzoekende partij (haar gehoren en

verklaringen) betreft, nochtans beweerdelijk het slachtoffer van die beweerde ontvoeringen, en mist

derhalve deels feitelijke grondslag.

D.M. repte aldus, zo stelt de Raad vast, net als diens echtgenote R., thans derde verzoekende partij,

met geen woord over de beweerde ‘ontvoeringen’ in Polen en het beweerde aandeel hierin van de

Tsjetsjeense gemeenschap die hier achter schuil zou gaan en alzo vergelding zou trachten te bekomen.

Hij maakte niet de minste melding van enig voorwendsel met betrekking tot zijn (religieus) huwelijk met

R., laat staan van het feit dat hij er door etnische Tsjetsjenen toe werd aangezet om R. te ontvoeren

voor andere doeleinden. Noch uit de verklaringen van derde verzoekende partij, noch uit die door haar

man D.M. afgelegd in het kader van diens asielaanvraag blijkt dat D.M. verzoekende partij in Polen

(meermaals) zou hebben ontvoerd, laat staan dat dit in opdracht van en met medewerking van de

Tsjetsjeense gemeenschap zou zijn geschied, met het oog op vergelding, mensenhandel of welk ander

doeleinde dan ook, zoals eerste verzoekende partij tijdens haar gehoren deed uitschijnen en in het

verzoekschrift en de overige procedurestukken van verzoekende partijen wordt voorgehouden. In

zoverre verzoekende partijen toch het tegendeel beweren, laten ze na dit met concrete en valabele

elementen te preciseren. Ze lichten immers niet toe of, en in welke zin de verklaringen afgelegd door
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derde verzoekende partij en haar man D.M. concrete en overtuigende indicaties zouden bevatten welke

hun verklaarde versie inzake de beweerde ontvoeringen en het beweerde aandeel hierin van de

Tsjetsjeense gemeenschap zouden vermogen te ondersteunen.

Voorgaande vaststellingen, en in het bijzonder de vaststelling dat derde verzoekende partij en/of haar

echtgenoot D.M. zelf niet het minste gewag maakte(n) van de ontvoering(en) in Polen, laat staan van

het beweerde aandeel hierin van de Tsjetsjeense gemeenschap, ondergraven en relativeren op ernstige

wijze de ernst en geloofwaardigheid van die vermeende ‘ontvoeringen’ en van de beweerde en

verschillende motieven hierachter.

Het gegeven dat in de talrijke door de verzoekende partijen bijgebrachte documenten sprake is van

ontvoeringen van R. door D.M. en van mensenhandel en andere motieven waardoor de ontvoeringen

zouden zijn ingegeven, wijzigt niets en doet geen afbreuk aan het voorgaande. Het betreft immers alle

(schriftelijke weergaven van) aanklachten van eerste en tweede verzoekende partij en zijn louter

gebaseerd op hun vermoedens en verklaringen hieromtrent. Uit niets blijkt echter en de door de

verzoekende partijen aangebrachte documenten bevatten geen concrete, objectieve en valabele

indicaties waaruit zou kunnen blijken dat derde verzoekende partij wel degelijk effectief door D.M. in

Polen werd ontvoerd, laat staan dat dit geschiedde onder druk en in opdracht van de Tsjetsjeense

gemeenschap.

Niettegenstaande de hoeveelheid aan documenten, leggen verzoekende partijen bovendien geen enkel

stuk neer waaruit zou blijken dat derde verzoekende partij R. zelf klacht zou hebben ingediend met

betrekking tot een ontvoering in Polen of dat zij op een andere manier eventuele problemen met R. zou

hebben aangekaart. Evenmin is er enig document te bespeuren waaruit zou blijken dat D.M. zich tot de

autoriteiten zou hebben gewend aangaande de beweerde druk en dreigementen van de Tsjetsjeense

gemeenschap die hij zou hebben ervaren om R. te ontvoeren. De bijgebrachte documenten hebben

immers allen louter betrekking op de klachten/aangiften van eerste en tweede verzoekende partij en

ondersteunen aldus louter hun versie hieromtrent, verklaringen waar echter, gelet op het voorgaande,

de nodige vraagtekens en twijfels bij dienen te worden geplaatst.

Verzoekende partijen hun stelling in de replieknota dat de commissaris-generaal in zijn schriftelijk

verslag erkent dat de neergelegde stukken alluderen op een ontvoering met het oog op mensenhandel

waarbij Tsjetsjenen betrokken waren, en dat hij bevestigt dat derde verzoekende partij het slachtoffer

werd van mensenhandel, mist feitelijke grondslag aangezien dit nergens door de commissaris-generaal

wordt gesteld, erkend of bevestigd en dit, zo stelt de Raad vast, ook nergens uit die aangebrachte

stukken blijkt. Het betreft immers allen, zo weze herhaald en benadrukt, louter schriftelijke weergaven

van verklaringen/aangiftes van eerste en tweede verzoekende partij omtrent die beweerde

ontvoering(en), doch de neergelegde documenten spreken zich nergens uit over de waarachtigheid van

en vormen geen bewijs van de beweerde ontvoering(en).

Hoe dan ook staat anno 2016 vast dat, daargelaten de geloofwaardigheid van die vermeende

ontvoeringen en de vele verscheidene beweerde beweegredenen hierachter, derde verzoekende partij

R. en D.M. nog steeds een koppel vormen en getrouwd zijn en dat uit dit huwelijk inmiddels 2 kinderen

zijn voortgekomen. De verzoekende partijen geven thans in hun replieknota daarenboven zelf expliciet

aan dat er in die relatie geenszins sprake is van intrafamiliale problemen.

De eerste verzoekende partij en moeder van R. gaf tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal

trouwens zelf aan en te kennen inmiddels zeer opgezet te zijn met dit huwelijk/deze relatie, zo blijkt uit

haar antwoord op de vraag van de commissaris-generaal of D.M. haar dochter R. ontvoerd heeft voor

een huwelijk: “Het leek er toch op! Als je nu het resultaat ziet: ja denk ik dan (lacht). Kijk, we hebben

allemaal vanalles meegemaakt: ik zowel als mijn dochters zijn geslagen. Ze hebben nu wel mooie

kindjes samen. Weet u waarom ik D. respecteer? Hij heeft zich niet laten bang maken. Natuurlijk heeft

hij nog bepaalde angsten, maar hij is niet geplooid. Ik zei dat ik hem altijd zou beschermen, zoveel als ik

kon. Ik zei: ook al was de start moeizaam, nu is het goed zoals het is” (gehoorverslag CGVS eerste

verzoekende partij d.d. 1 december 2015, p. 8).

4.4. De verzoekende partijen maakten daarnaast tijdens hun gehoren, naast die verklaarde

ontvoeringen, ook gewag van vele andere problemen in Polen, met o.a. Tsjetsjenen en Kadyrovtsi, en

hoofdzakelijk in het bijzonder met een zekere man I.S. genaamd, welke een teipgenoot zou zijn van hun

overleden vader respectievelijk echtgenoot. Deze I.S. zou hen blijkens hun verklaringen reeds sedert

ongeveer april 2012 nagenoeg voortdurend hebben bedreigd.
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4.5.1. De verzoekende partijen tonen echter niet aan en maken geenszins aannemelijk dat zij met

betrekking tot hun verklaarde problemen en bij eventuele nieuwe problemen in de toekomst niet op de

hulp en/of bescherming van de in Polen aanwezige autoriteiten kunnen rekenen.

In zoverre verzoekende partijen voorhouden dat uit hun verklaringen en de door hen aangebrachte

documenten blijkt dat de Poolse autoriteiten hen niet kunnen of willen helpen, vermag hun betoog

geenszins te overtuigen en kan dit niet worden aangenomen.

4.5.2. Uit de door de verzoekende partijen bijgebrachte stukken blijkt immers dat, in tegenstelling tot wat

zij op algemene en weinig of niet ernstige wijze beweren, de Poolse autoriteiten wel degelijk optreden

naar aanleiding van de problemen die zij bij hen aankaart(t)en en dat er wel degelijk en afdoende gevolg

werd/wordt gegeven aan de klachten die zij hebben ingediend.

Zo konden eerste en tweede verzoekende partij aangifte doen van de verdwijning van hun dochter

respectievelijk zus R. en werd “de zaak voor het opsporen van de verdwenen persoon (…) geleid door

het Politiebureau Warszawa Bemowo ul. Raginisa 4 onder de dossiernummer (…)” (zie stuk 17,

omschreven als “Aangifte verdwijning van derde verzoekster, dd. 16/11/2012 bij het politiekantoor van

Warszawa Bemowo door tweede verzoekster (vertaling stuk 6)”).

Uit de (vertaling van de) brief van eerste verzoekende partij d.d. 26 november 2012 gericht aan het

Ministerie van Binnenlandse Veiligheid blijkt dat na de ontvoering/verdwijning op 9 november 2012 de

politie kwam en dat “het afleggen van de verklaring heeft vele uren geduurd”, dat “het onderzoek van

deze verdwijningszaak werd geleid door het Politiekantoor te Warszawa-Bemowo, adres: ul. Raginisa

(politieagent P.C.).” en dat “De ontvoeringszaak en de zaak van slagen en verwondingen werd

behandeld door het Regionale Politiekantoor, adres: ul. Zyntia, die de zaak als pro deo naar het

openbare ministerie te Wola heeft doorverwezen”. In die brief, waarin eerste verzoekende partij aangeeft

niet te weten welke stappen tot dan toe reeds werden ondernomen, doch (een week na voormelde

aangifte) haar vrees (al) uit dat de aanpak van de politie niet ernstig genoeg is, maakt eerste

verzoekende partij ook melding van de eerste ‘ontvoering’ door D.M. in Polen in juni 2012 en van het feit

dat ze hiervan eveneens aangifte deden bij de politie, maar dat tweede verzoekende partij deze aangifte

vervolgens opnieuw zou hebben ingetrokken bij de politie, en de zaak werd gesloten nadat R. terug

terecht en bij haar moeder was. In de brief wordt eveneens melding gemaakt van de tweede ‘ontvoering’

op 1 oktober 2012 en wordt gesteld dat de politie onmiddellijk werd verwittigd. Bij een afgesproken

ontmoeting met D.M. enkele weken nadien zou het tot een schermutseling met D.M. zijn gekomen

waarbij een veiligheidsagent van een nabij gelegen gebouw ter hulp zou zijn geschoten en de politie zou

hebben gealarmeerd die ter plaatse kwam en D.M., na diens persoonlijke gegevens en de gegevens

van de auto te hebben genoteerd, vrij zou hebben laten gaan. Eerste verzoekende partij geeft daarnaast

in de brief een opsomming van enkele mensen van wie zij vermoedt dat zij met D.M. samenwerken of

misschien zelf zijn opdrachtgevers zijn, zoals o.a. de bewuste en gevreesde I.S. en ze voegt hieraan

toe: “Ik heb deze gegevens reeds vorige week aan de politie bezorgd maar ik weet niet of ze daarmee

iets gedaan hebben”. (zie stuk 18, aangeduid als “Brief van eerste verzoekster gericht aan het

Ministerie van Binnenlandse Veiligheid me betrekking tot de ontvoering van derde verzoekster (vertaling

stuk 10)”.

Uit stuk 20, omschreven als “Bewijs seponering van het onderzoek door van het regionaal Parket van

Warzawa - Wola (vertaling stuk 8)”, blijkt dat een onderzoek werd gevoerd door het Regionale Parket

van Warszawa-Wola inzake de vrijheidsberoving van derde verzoekende partij R. op 9 november 2012

en naar de slagen en verwondingen die toen aan eerste en tweede verzoekende partij zouden zijn

uitgedeeld, en dat werd beslist om het onderzoek betreffende zware feiten te seponeren omwille van de

volgende opgegeven redenen: “in de zaak - tegen verdachte * van vrijheidsberoving van R.A. vanaf 09

november 2012 waarbij de vrijheidsberoving van de bovenvermelde persoon meer dan 7 dagen duurde

d.w.z. strafbaar feit zoals omschreven in art. 189 § 2 kk - door het feit dat er geen aanwijzingen

bestonden voor een strafrechtelijk vervolgbare handeling ; in de zaak: van slagen en verwondingen van

S. en A.A. dd. 09 november 2012 in ul. Borowa Gora 6 te Warszawa d.w.z. strafbaar feit zoals

omschreven in art. 157 § 2 kk door gebrek aan gegevens die voldoende het vermoeden van het plegen

van het strafbaar feit zouden ondersteunen.” Uit het stuk blijkt verder dat op 9 november 2012 tweede

verzoekende partij A. aangifte deed op het politiebureau van Warszawa Bemowo van de gewelddadige

‘ontvoering’ van haar zus R. door D.M., en dat op 11 december 2012 bij de Afdeling Strijd tegen

terrorisme en Moordzaken van het Stedelijke Politiebureau stukken werden ingediend omtrent de

vrijheidsberoving van R.. op en vanaf 9 november 2012. Eveneens leest men in het document dat “In

verband met de verwondingen die S. en A.A. hebben opgelopen is er een deskundige op gebied van

forensische geneeskunde opgeroepen, die in zijn opinie omschreven heeft dat er door gebrek aan

medische bewijsstukken geen basis is om deze feiten als strafbaar te beschouwen”. In het stuk wordt in
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fine vermeld dat de betrokken partijen recht hebben tot inzage in het gerechtelijk dossier en de

mogelijkheid hebben verzet aan te tekenen.

Blijkens stuk 21, getiteld “Beslissing omtrent bewijsvoering, Seponering van het regionale parket van

Warzawa dd 04/03/2013” werden op 27 februari 2013 door tweede verzoekende partij A.A.

bewijsstukken neergelegd, doch de procureur van het Regionale parket van Warszawa Wola besliste na

de in beraadneming van die stukken “om de in beraadname van de bewijsvoering ingediend door A.A.

bij de zaak met ref. (…) te weigeren aangezien deze door een onbevoegd persoon werd ingediend

alsook de bewijsstukken geen invloed hebben op de beslissing in deze zaak”. Er wordt gesteld dat

“aangezien A.A. geen betrokken partij is (bij het strafbare feit van art. 189 § 2 kk) en alleen getuige is in

deze zaak, is ze niet bevoegd om de bewijsvoeringen te doen in het gerechtelijke vooronderzoek. Bij

beoordeling van de bruikbaarheid van de door A.A. ingediende bewijsvoering, kunnen we vaststellen dat

er is geen basis voor toelaatbaarheid van de bewijsstukken, ook ambtshalve, omdat deze geen invloed

hebben op de beslissing in deze zaak”.

In stuk 22, “Beschikking omtrent gedeeltelijke weigering van de rechtsmiddelen, seponering van het

regionale parket van Warzawa” staat te lezen dat voormelde procureur “heeft beslist om de herziening

van het verzet tegen de beslissing van het Regionale Parket Warszwa-Wola omtrent het seponeren van

het onderzoek in de zaak met ref. (…) en ingediend door meester M.J.-B.- de vertegenwoordiger van de

S.A. te weigeren, in het onderdeel betreffende het strafbaar feit van art. 189 § 2 kk (…) als ingediend

door een onbevoegde persoon”. In het stuk leest men voorts onder meer dat “Rekening houdend met

het feit dat de benadeelde R.A. een meerderjarig persoon is, kan ze niet meer vertegenwoordigd worden

door haar wettelijke afgevaardigde aangezien op het moment dat ze meerderjarig werd haar wettelijke

afgevaardigde geen recht meer heeft om haar te vertegenwoordigen. Tegelijkertijd heeft ook de

advocaat van de wettelijke afgevaardigde, die het verzet heeft ingediend, geen bevoegdheid meer in

deze zaak”. Ook tegen deze beslissing kan blijkens de (vertaalde) inhoud van het stuk verzet worden

ingediend volgens de daartoe wettelijk voorziene modaliteiten, hetgeen ook effectief is gebeurd, zo toont

stuk 23 aan.

In stuk 23, aangeduid als “Brief van parket van Warzawa aan de regionale rechtbank van Warzawa met

betrekking tot verzet van eerste verzoeker tegen seponering (vertaling stuk 9)”, stelt het parket van

Warszawa-Wola het volgende: “In bijlage stuur ik u het dossier van de zaak met ref. (…) van het

Regionale Parket Warszawa - Wola samen met het binnen de toegelaten termijn ingediende verzet van

de vertegenwoordiger van de benadeelde S.A. tegen de beslissing van het seponeren van het

onderzoek van de bovenvermelde zaak, met als doel in beraadneming van de ingediende

rechtsmiddelen omtrent de zaak art. 157 § 2 van het wetboek van strafrecht op basis van art. 306 § 1

van het gerechtelijk wetboek alsook art. 465 § 2 van het gerechtelijk wetboek aangezien dit verzet

verworpen werd. Tegelijkertijd verzoek ik om geen rekening te houden met het ingediende verzet

wegens de omstandigheden vermeld in de rechtvaardiging van de betwiste beslissing”. Of er een

beslissing en, zo ja, welke beslissing hieromtrent werd genomen, is onbekend aangezien

dienaangaande geen documenten worden neergelegd.

Uit de bijgebrachte vertaling van de door de verzoekende partijen neergelegde documenten blijkt aldus

duidelijk en onbetwistbaar dat de Poolse autoriteiten wel degelijk effectief, afdoende en zorgvuldig

hebben opgetreden naar aanleiding van de klachten die eerste en tweede verzoekende partij indienden.

Het feit dat het onderzoek naar de ‘vrijheidsberoving’ van derde verzoekende partij op 9 november 2012

werd geseponeerd is, zo blijkt uit de documenten en zoals kort samengevat wordt weergegeven in de

beschikking d.d. 4 maart 2013 ‘omtrent de gedeeltelijke weigering van de rechtsmiddelen’, “omdat er

geen aanwijzingen bestonden voor een strafrechtelijk vervolgbare handeling, en in geval van het

strafbaar feit van art. 157 § 2 kk en op basis van art. 17 § 1 punt 1 kpk, door gebrek aan gegevens die

voldoende het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit zouden ondersteunen” (zie stuk 22). Dat

het verzet dat hiertegen vervolgens werd ingediend, geweigerd werd is, zo blijkt uit de inhoud van de

betreffende documenten, louter toe te schrijven aan procedurele/proces- en strafrechtelijke redenen. Uit

dit alles blijkt echter geenszins dat, zoals verzoekende partijen op algemene wijze voorhouden, de

Poolse autoriteiten niet bij machte of onwillig zouden zijn om hen te helpen en bescherming te bieden.

Uit de stukken blijkt geenszins en verzoekende partijen weten allerminst te overtuigen dat zij in Polen

geen steun of bescherming zouden kunnen vinden bij de Poolse autoriteiten. Integendeel zelfs, de door

verzoekende partijen aangebrachte stukken tonen daarentegen duidelijk aan dat de Poolse autoriteiten

wel degelijk en op zorgvuldige en nauwgezette wijze hebben opgetreden met betrekking tot de

problemen die eerste en tweede verzoekende partij aankaartten, o.a. door een strafrechtelijk onderzoek

dienaangaande te voeren. Uit de stukken blijkt dus dat de klachten/aangiften naar aanleiding van de

‘ontvoering’/verdwijning van derde verzoekende partij op 9 november 2012 wel degelijk en zeer serieus

werden genomen en dat op grond hiervan dus zelfs een onderzoek werd gevoerd door het Parket van

Warszawa-Wola. Dat dit onderzoek en vervolgens hun verzet tegen de beslissing van het parket voor
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eerste en tweede verzoekende partij niet het verhoopte/gewenste resultaat had, geeft geenszins blijk

van het tegendeel; hieruit kan geenszins een wil/onvermogen van de Poolse autoriteiten om hen te

helpen worden afgeleid. Het plaats bovendien verder twijfels/vraagtekens bij de

waarachtigheid/geloofwaardigheid van die beweerde ontvoeringen en van de hele verklaarde versie

inzake het gewelddadig en georganiseerde karakter hiervan.

4.5.3. Ook uit de door de verzoekende partijen tijdens hun verschillende gehoren afgelegde verklaringen

blijkt dat de Poolse autoriteiten wel degelijk en effectief optraden naar aanleiding van hun problemen in

Polen.

Zo gaf eerste verzoekende partij ten aanzien van de commissaris-generaal onder meer aan dat de

politie haar met betrekking tot de incidenten met kadyrovtsi zou hebben geadviseerd te verhuizen, wat

volgens haar echter niet evident was. Op de vraag van de commissaris-generaal of ze ook klacht

indiende bij de politie antwoordde ze: “Ze kwamen wel als we ze belden of lieten bellen door onze

buren” (gehoorverslag CGVS eerste verzoekende partij d.d. 20 augustus 2015, p. 3). Gevraagd of ze

ooit officieel klacht indiende bij de politie in Polen, luidde haar antwoord: “Wel geklaagd, ja, maar ik weet

niet of ze onderzoek hebben gedaan. Ik voelde me niet zo veilig in Polen” (Ibid., p. 5), een antwoord dat

overigens niet strookt met de bijgebrachte documenten waaruit blijkt dat er wel degelijk en effectief een

onderzoek werd gevoerd. Toen de commissaris-generaal haar vervolgens vroeg waarom ze geen

bescherming zou krijgen in Polen, gaf ze de vage, weinig zeggende en opmerkelijke uitleg: “Ik weet het

niet..omdat ik het niet krijg…?” (Ibid., p. 5). Gevraagd waarom de Poolse politie haar weigert te helpen,

repliceerde eerste verzoekende partij als volgt: “Dat weet ik niet! Dat shockeert me! De houding in POL

en TSJ is bijna hetzelfde!” Vervolgens bevraagd wat de politie in Polen voor haar heeft gedaan,

antwoordde ze: “Niks. Enkel briefwisseling”. Op de vraag waarover, luidde haar antwoord: “Dat ze onze

klacht goed hadden ontvangen, dat ze ermee bezig waren. Maar niks concreet.” Wanneer de

commissaris-generaal dan vroeg of het niet concreet is als ze zeggen dat ze de zaak onderzoeken,

stelde eerste verzoekende partij: “Niet genoeg, he! Want die kadyrovtsi lieten ons niet gerust…” (Ibid., p.

5). Tijdens haar volgende gehoor op het Commissariaat-generaal op 1 december 2015 verklaarde

verzoekende partij o.a. dat “Mijn dochter A. is ook nog fysiek belaagd en de politie is erbij gekomen.” en

dat bij een incident met S.I. haar buren de politie belden en “ze kwamen ter plaatse, kwamen

poolshoogte nemen. Keken rond wat er gebeurd was. S. was er net weg! Op een haar na hadden ze

hem gezien. Politie zei dat ze concrete dingen moesten hebben voor ze iets tegen hem konden doen”

(gehoorverslag CGVS eerste verzoekende partij d.d. 1 december 2015, p. 10 en 13).

Tweede verzoekende partij A. gaf op haar beurt tijdens haar eerste gehoor op het Commissariaat-

generaal aan, op de vraag of zij in Polen voor hun problemen klacht hadden ingediend bij de politie, dat

haar moeder, thans eerste verzoekende partij, voor de ontvoering van R. klacht had ingediend bij de

politie (gehoorverslag CGVS tweede verzoekende partij d.d. 20 augustus 2015, p. 3). Uit de

neergelegde documenten blijkt overigens dat zij zelf ook aangifte hiervan deed en een klacht indiende,

en tegen de seponering procedeerde. Voorts gaf tweede verzoekende partij o.a. ook nog aan dat “de

politie kwam wel als we hen opbelden voor noodgeval (…)” (gehoorverslag CGVS tweede verzoekende

partij d.d. 1 december 2015, p. 3).

Derde verzoekende partij R. verklaarde o.a. tijdens haar interview op de Dienst Vreemdelingenzaken dat

“op 18.01.2013 werd ik 18 jaar en toen stapten we zelf naar de politie om te verklaren dat we wilden

trouwen, maar dat we belet werden door de Tsjetsjenen. Bij de politie zeiden ze ons dat ze ons geen

bescherming 24/24u konden bieden en dat ze niet tussenkwamen in de traditionele kwesties.”

(Vragenlijst derde verzoekende partij d.d. 13 april 2015, p. 3). Tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal stelde ze o.a. het volgende: “We vroegen hulp bij de politie. Ze zeiden dat ze

niets konden doen, zolang we niet concreet bedreigd werden. Ze zouden wel langskomen als we hen

zouden verwittigen van concrete dreiging. Politie zei dat ze zich niet wilde moeien met traditionele

kwesties. Als er iets tegen hen kon ingebracht worden, pas dan konden die TSJ gestraft worden”

(gehoor CGVS derde verzoekende partij d.d. 30 november 2015, p. 6). Derde verzoekende partij

verklaarde voorts dat haar moeder meermaals beroep heeft gedaan op de Poolse politie en gevraagd

door de commissaris-generaal naar het resultaat, stelde ze het volgende: “Ze zeiden tegen mijn moeder

dat ze mij niet zouden zoeken. Ze zeiden dat ze mogelijk wel tegen de TSJ zouden ingrijpen die haar

iets zouden doen. Ze zeiden dat ze niet met alle Tsjetsjenen de strijd konden aangaan. Dat ik

verdwenen was, hebben ze wel genoteerd, maar ze hebben het volgens mij niet grondig onderzocht. Ik

had niet tegen mijn moeder gezegd dat ik wegging met mijn man, ze zou zich teveel zorgen maken.”

(Ibid., p. 10). Op de vraag of zij of haar moeder nog enig bewijs hebben van stappen die zij in Polen

ondernomen, repliceerde derde verzoekende partij: “Neen, denk het niet. Ik en mijn man hebben

document gekregen van de politie dat ons adres zou in de gaten gehouden worden. We gaven de politie

ons adres door”. -de Raad stelt vast verzoekende partijen dit bewuste document niet neerleggen- (Ibid.,

p. 10). Op de vraag of de politie toezicht hield bij hun woonst luidde haar antwoord: “Dat weet ik niet,
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want wij hebben er niets van gemerkt. Maar ’t zou kunnen. Wanneer de commissaris-generaal haar

vervolgens de vraag stelde waarom zij geen bescherming zou kunnen krijgen van de Poolse autoriteiten

en of ze hiervoor een verklaring heeft, antwoordde zij: “Ik kon daar niet normaal naar school gaan. Wilde

verder studeren, maar dat kon daar niet zomaar. Ze zouden alleen optreden als er iets meer concreet

was. In POL worden mensen soms vermoord door Tsjetsjenen, maar de Poolse politie onderneemt te

weinig. Er verdween een Rus uit het opvangcentrum en mijn man gaf dat door, maar ze gingen er vanuit

dat die man gewoon weg was gegaan”. (Ibid., p. 10 en 11).

De man van derde verzoekende partij, D.M., stelde tijdens een van zijn gehoren op het Commissariaat-

generaal dat “We zijn nog bij politie en rechtbank geweest. Ik kreeg bvb een document van de

rechtbank, dat heb ik nu niet mee, daarin…Politie zei: als je door Tsjetsjenen wordt benaderd, dan moet

je ons bellen” (gehoorverslag CGVS D.M. d.d. 20 augustus 2015, p. 8).

Uit het voorgaande blijkt aldus wel degelijk en duidelijk een bereidwilligheid van de Poolse autoriteiten

om verzoekende partijen te helpen. Uit niets blijkt en verzoekende partijen maken niet met concrete en

objectieve gegevens aannemelijk dat de Poolse autoriteiten niet bekwaam of onwillig zouden zijn om

hen hulp en/of bescherming te bieden. De Raad wijst erop dat de bescherming die de Poolse overheid

biedt, daadwerkelijk moet zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te zijn (o.a. 24u op 24u) en bescherming te

bieden tegen elk feit begaan door derden (cf. RvS 21 februari 2007, nr. 168.034). De autoriteiten hebben

de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in.

Geen enkele rechtsstaat kan er overigens in slagen een absolute bescherming te verlenen. Overigens is

het volstrekt normaal en begrijpelijk dat, zoals de Poolse autoriteiten/politie aan verzoekende partijen

blijkens hun verklaringen meermaals zouden hebben aangegeven, er concrete indicaties van strafbare

feiten/dreigementen voorhanden moeten zijn alvorens er daadwerkelijk, daadkrachtig en effectief kan

worden opgetreden.

4.5.4. De Raad acht het voorts opmerkelijk en bevreemdend dat ondanks de beweerde voortdurende

problemen met en bedreigingen door onder meer een zekere I.S. en met tal van andere Tsjetsjenen en

Kadyrovtsi, verzoekende partijen geen enkel document neerleggen waaruit zou kunnen blijken dat zij

van die vele problemen aangifte zouden hebben gedaan bij de Poolse autoriteiten en/of dat ze effectief

een of meerdere klachten dienaangaande zouden hebben neergelegd. Al de bijgebrachte documenten

hebben immers betrekking op (de aangifte en het onderzoek naar) de ontvoering(en) van derde

verzoekende partij, doch er wordt geen enkel stuk neergelegd met betrekking tot de vele andere

problemen die verzoekende partijen beweerdelijk zouden hebben gekend, zoals o.a. en inzonderheid

met I.S.. Uit niets blijkt en verzoekende partijen tonen niet aan dat ze, afgezien van de ontvoeringen, de

vele andere problemen bij de autoriteiten zouden hebben aangekaart, en/of dat ze naast de klacht tegen

D.M. ook tegen andere personen klacht zouden hebben ingediend.

De Raad stelt overigens vast dat niettegenstaande verzoekende partijen blijkens hun verklaringen naast

I.S. met vele andere Tsjetsjenen, Kadyrovtsi en onder meer ook met een groot aandeel van de

Tsjetsjeense gemeenschap, die tegen het interetnische huwelijk van derde verzoekende partij met D.M.

gekant waren/zijn, aanhoudend problemen zouden hebben gekend, zij er toch niet in slagen naast I.S.

ook nog maar één andere naam te noemen van een persoon met wie ze beweerdelijk problemen

zouden hebben gekend.

4.5.5. Verzoekende partijen ontkrachten, noch weerleggen bovendien de pertinente vaststelling van de

commissaris-generaal waar omtrent de beweerde problemen met en vrees jegens S.I. in de bestreden

beslissingen als volgt wordt vastgesteld: “Er moet, eveneens inzake uw problemen met I.S., overigens

worden opgemerkt dat u verklaart dat de problemen met hem al begonnen in april 2012. De vaststelling

dat u met één welbepaalde man problemen kende in Polen sinds april 2012 en toch nog tot januari 2015

in het land verbleef, relativeert de ernst van de vrees jegens hem en zoals hiervoor werd uiteengezet,

wijzen uw verklaringen erop dat u zich tegen hem kon beschermen door beroep te doen op de politie”.

Dit pertinente motief, dat de ernst en geloofwaardigheid van hun problemen met en vrees jegens I.S.

relativeert, blijft derhalve onverminderd gehandhaafd en wordt door de Raad tot het zijne gemaakt.

Daarnaast dient te worden vastgesteld dat waar eerste en derde verzoekende partij tijdens hun gehoren

verklaarden dat tweede verzoekende partij A. door I.S. werd gewurgd, tweede verzoekende partij A. zelf

tijdens haar gehoren niet de minste melding hiervan maakte, terwijl ze wel andere incidenten vermeldde

waarbij ze fysiek toegetakeld zou zijn geweest.
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4.6. Hoe dan ook blijkt uit niets, gelet op wat voorafgaat, dat het hen met betrekking tot hun verklaarde

problemen en bij eventuele nieuwe problemen in de toekomst in Polen aan bescherming van de Poolse

autoriteiten ontbreekt.

4.7. Uit de door de verzoekende partijen in het kader van onderhavige asielaanvraag neergelegde

documenten en afgelegde verklaringen blijkt dat hen in 2014 de subsidiaire beschermingsstatus werd

toegekend in Polen. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal vervat in het administratief

dossier blijkt dat de verblijfsstatus die hieraan wordt ontleend in principe onbeperkt is in de tijd, en

verzoekende partijen brengen geen concrete en objectieve gegevens aan waaruit het tegendeel blijkt

wat hun persoonlijke situatie betreft.

4.8. Betreffende het betoog van verzoekende partijen in hun ‘replieknota’, waarbij ze verwijzen naar de

notities van hun raadsman tijdens de gehoren welke niet geheel zouden overeenstemmen met de

gehoorverslagen, dat de protection officer niet alles wat zij verklaard hebben, heeft neergeschreven,

merkt de Raad vooreerst op dat deze kritiek laattijdig is, nu zij er pas in hun ‘repliek’nota d.d. 28 juni

2016 voor het eerst melding van maken. Verzoekende partijen maakten er eerder niet het minste gewag

van, hetgeen de ernst van hun kritiek op ernstige wijze ondermijnt. De loutere bewering dat niet alles

wat verteld werd, volledig en juist werd weergegeven, wordt bovendien niet aanvaard. De Raad wijst er

op dat bedoelde ambtenaar van het Commissariaat-generaal er geen persoonlijk belang bij heeft om de

verklaringen onjuist of onvolledig weer te geven. Tot bewijs van het tegendeel, bestaat het vermoeden

dat wat in het gehoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissingen, opgenomen

werd overeenstemt met wat verzoekende partijen hebben verklaard (RvS 26 juni 2002, nr. 108.470). De

notities van verzoekende partijen hun raadsman genomen tijdens de gehoren zijn daarenboven een

eenzijdig stuk waarvan de waarachtigheid niet kan worden geverifieerd en zijn bovendien opgesteld

door een persoon wiens taak, de persoonlijke behartiging van de belangen van zijn cliënten, niet

gelijklopend is met de opdracht van de ambtenaar van het Commissariaat-generaal, die in alle

onafhankelijkheid oordeelt, los van enig persoonlijk belang. Verzoekende partijen maken niet

aannemelijk dat wat in de verhoorverslagen werd opgenomen, niet overeenstemt met wat zij verklaard

hebben, noch dat de bestreden beslissingen gebaseerd zijn op onvolledige en onjuiste gehoren.

5. Bijgevolg tonen verzoekende partijen niet aan dat zij redenen hebben om te vrezen te worden

vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van

terugkeer naar hun eerste land van asiel, Polen.

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 dertien juli tweeduizend zestien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


