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nr. 173 520 van 23 augustus 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 17 augustus 2016

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

staatlozen van 3 augustus 2016.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 22 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 augustus 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. BUYTAERT en van attaché L.

VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Russisch staatsburger van etnisch Russische origine, geboren te Grozny (Tsjetsjenië). Uw

vader overleed in 1981. Bij het uitbreken van de eerste Tsjetsjeense oorlog woonde u met uw moeder

en drie zussen in Tchernoreche, bij Grozny. Uw grootvader en oom langs moederszijde woonden in een

appartement in Grozny. Op een dag in 1995 keerde de broer van uw moeder niet meer terug nadat hij in

de naburige olie-installaties brandstof was gaan zoeken om te kunnen ruilen tegen voedsel. U ging

samen met uw zus Galina rond met zijn foto om te vragen wie hem nog gezien had. Jullie gingen naar

de Tsjetsjeense kommandatura, waar ze ontkenden jullie oom gezien te hebben. Nadien gingen jullie

ook verderop bij de Russische kommandatura dezelfde vraag stellen. Ook zij gaven aan geen informatie
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te hebben over uw oom, maar raadden aan later nog eens terug te komen. in de dagen die volgden

bleven jullie zoeken naar jullie oom. Jullie gingen nogmaals langs bij de Russische kommandatura,

maar ook zij hadden nog steeds geen informatie over uw oom. Op de terugweg naar huis werden jullie

tegengehouden door Tsjetsjeense strijders die jullie beschuldigden van spionage voor de Russen. Ze

namen jullie mee naar hun kommandatura voor ondervraging. Na inhouding van jullie binnenlandse

paspoorten werden jullie weer vrijgelaten. Tsjetsjeense klasgenoten namen het voor jullie op en

bevestigden dat ze jullie kenden, waardoor jullie de binnenlandse paspoorten een dag later weer

terugkregen. Twee dagen later namen de Russische troepen Tchernoreche in. Kort nadien volgde het

nieuws dat zij het lichaam van uw oom in een put nabij de Tsjetsjeense kommandatura hadden

teruggevonden. De frontlinie was erg volatiel, uw dorp kwam afwisselend in handen van Russen en

Tsjetsjenen. Jullie spendeerden veel tijd in het appartement van jullie grootvader omdat het

appartementsgebouw over een schuilkelder beschikte. In 1996 werd Tchernoreche opnieuw ingenomen

door Tsjetsjeense troepen. Omwille van de bombardementen verbleef uw moeder met de twee jongste

kinderen in een schuilkelder; u en uw zus Galina waren op dat ogenblik bij uw grootvader. Toen ’s

nachts op de deur en het raam werd geklopt weigerde uw grootvader uit angst voor plunderaars de deur

te openen. Hij waarschuwde wel de buren met een vooraf afgesproken signaal. Vijf gemaskerde

mannen vielen het appartement binnen, gewapend met machinegeweren. Uw grootvader werd

bedreigd; u en uw zus werd verweten spionnen te zijn en er werd gedreigd dat jullie gedood zouden

worden. Er werd opnieuw op de deur geklopt, dit keer door verschillende verontruste buren, die het

appartement gewapend binnenstormden en de gemaskerde belagers konden wegjagen. Kort

nadien kwamen meer Russische troepen naar de stad en werd de situatie rustiger. Jullie kenden geen

problemen meer, maar grepen de kans aan om te verhuizen toen de buren voorstelden om van woonst

te wisselen met een neef van hen die in een dorpshuis woonde op 50 km van Astrakhan.

U en uw familie bouwden een leven op in Astrakhan. U huwde in 2008 met P. Konstantin (O.V.

6.800.878) en had een goede job in de distributie. Op een dag in februari 2011 werd u in de

Nabirezhnayastraat plots aangesproken door een onbekende man, die u vroeg of u Rodina heette. U

beaamde, waarna hij u verweet spion te zijn en u bedreigde. Uit de context viel af te leiden dat deze

man één van de gemaskerde mannen moest geweest zijn die jullie in 1996 had belaagd. U was aan de

grond genageld en maakte zich snel uit de voeten. U sprak enkel met uw man over deze ontmoeting.

Een week later zag u dezelfde man op dezelfde plaats. Jullie spraken elkaar niet, maar hij maakte een

dreigend gebaar. Een dag na deze ontmoeting stapte u naar de politie, die u echter meedeelde dat

enkel een dreigend gebaar onvoldoende was om actie te ondernemen. U kreeg steeds

meer psychologische klachten, zoals slapeloosheid en herbeleven van de oorlog, waarvoor u een

psychiater bezocht. Deze gaf de diagnose depressie en posttraumatisch stresssyndroom maar u

weigerde verdere hulp omdat u een officiële registratie als psychiatrisch patiënt wilde vermijden. Tot juli

zag u dezelfde man nog enkele keren, telkens maakte hij hetzelfde dreigende gebaar, zonder meer.

Begin juli 2011, tijdens de feestelijkheden in Astrakhan ter ere van de dag van de visserij was u samen

met uw echtgenoot opnieuw in de Nabirezhnayastraat om naar het vuurwerk en concert te gaan kijken.

Toen u even alleen naar het toilet ging, hoorde u in de massa iemand u beledigen en u werd een duw

gewaar. U viel, maar werd door omstaanders recht geholpen. U besefte pas naderhand dat u wellicht

werd neergestoken. U had slechts een oppervlakkige wonde, waarvoor geen medische zorg nodig was.

U keerde onmiddellijk met uw echtgenoot terug naar huis, en belandde na deze feiten in een zware

depressie. U diende uw ontslag in op uw werk en bleef bijna 2 maanden binnenshuis, terwijl uw

echtgenoot jullie reis regelde naar verre familie in België. Jullie reisden in september 2011 met

paspoorten voorzien van een Tsjechisch visum naar België. Jullie raadpleegden een advocaat en

verschillende dokters, en dienden een medische regularisatieaanvraag in omwille van uw psychiatrische

problemen. Deze aanvraag werd ongegrond bevonden door de Dienst Vreemdelingenzaken op 27

januari 2016. Deze beslissing werd, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten, aan u

betekend op 4 maart 2016. Na het eindigen van uw verblijfsrecht op basis van de medische procedure

werd u opgepakt en overgebracht naar het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel, waar u op

08/07/2016 een eerste asielaanvraag indiende. Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende

documenten voor: een kopie van uw huwelijksakte en vertaling een kopie van de eerste pagina van uw

binnenlands paspoort en vertaling, een kopie van de eerste pagina van het binnenlands paspoort van

uw echtgenoot en een kopie en vertaling van jullie beider geboorteaktes.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest vervolgd te worden door

een Tsjetsjeen waarmee u in 1996 problemen had gekend, en die u sinds februari 2011 een aantal keer
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toevallig tegenkwam op steeds dezelfde plaats in Astrakhan, waarbij hij u telkens bedreigde. Deze man

zou u in juli 2011 bovendien hebben proberen neersteken.

Omwille van de onderstaande redenen dient echter te worden besloten dat er in uw hoofde geen sprake

is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen dient besloten te worden dat het door u voorgehouden probleem uiterst lokaal van

aard is. Zo maakte u slechts melding van één enkele belager, die u bovendien enkel per toeval

tegenkwam in dezelfde straat (Nabirizhnayastraat) in de stad Astrakhan. (CG p7, p. 8, DVZ vragenlijst

rubriek 3.5). Uit het geheel van uw verklaringen blijkt voorts dat deze man niet in kennis was van uw

woon- of werkplaats (CG p9-10). Voordat u deze man tegen het lijf was gelopen, had u in de periode dat

u in Astrakhan had gewoond nooit problemen gehad (CGVS p7).

Er dient evenwel vastgesteld te worden dat u ruim onvoldoende pogingen hebt ondernomen om u, in uw

land van herkomst, te onttrekken aan dit probleem of er een oplossing voor te vinden.

Ten eerste dient vastgesteld te worden dat u geenszins doorgedreven initiatief nam om de plaats te

vermijden waar u uw belager af en toe tegenkwam. U stelde wel steeds op andere tijdstippen de

bewuste plaats aan te doen maar ondernam geen andere initiatieven. (CG p10) Hoewel u op deze plek

kwam omwille van uw werk, vroeg u bijvoorbeeld geen overplaatsing aan, noch zocht u ander werk. (CG

p10) U beargumenteerde dit gebrek aan initiatief enerzijds door te stellen dat u een goedbetaalde job

niet wilde opgeven, en anderzijds dat u na die eerste ontmoeting met de onbekende in een ernstige

depressie belandde en bang was om nog buiten te komen (CG p.10). Wat dit laatste betreft, dient

vastgesteld te worden dat u in eerste instantie wel degelijk uw leven verderzette. (CG p8) Voorts blijkt uit

uw verklaringen dat u voordien ook in staat was geweest ander werk te vinden (CG p7), en u woonde

bovendien samen met uw man, zodat aangenomen kan worden dat u in uw levensonderhoud had

kunnen blijven voorzien. De door u gegeven redenen om geen initiatief te nemen om te vermijden dat u

omwille van uw werk nog langer naar de plek moest waar u problemen kende, kunnen bijgevolg niet als

afdoende beschouwd worden.

In het verlengde hiervan kan nog opgemerkt worden dat u bovendien - ondanks uw beweerde

depressieve toestand en verlammende angstgevoelens (CG p.10) - begin juli samen met uw echtgenoot

uitgerekend in diezelfde Naberezhnayastraat rondliep ter gelegenheid van publieke feestelijkheden in de

stad, waar jullie het vuurwerk en een concert bijwoonden (CG p.8). Dergelijk risicogedrag staat

eveneens haaks op initiatieven om uw belager te vermijden.

Ten tweede dient vastgesteld te worden dat u onvoldoende pogingen hebt ondernomen om de

bescherming van uw nationale overheden te bekomen.

Er dient vastgesteld te worden dat u na de tweede ontmoeting met uw belager naar de politie stapte

maar dat men daar te kennen had gegeven dat een louter handgebaar onvoldoende was om als

bedreiging te worden beschouwd. (CG p8) Echter, na het escaleren van de feiten van loutere verbale en

non-verbale bedreiging naar een poging tot neersteken nam u geen enkel initiatief meer om de

bescherming van uw autoriteiten in te roepen. Zelfs indien u zelf in psychisch onvermogen zou hebben

verkeerd, blijkt bovendien dat ook uw echtgenoot hier evenmin stappen toe heeft ondernomen (CG p. 9,

p.11).

Ter verschoning haalde u twee voorbeelden aan van veel lichtere feiten, met name een gestolen gsm en

een verdwenen rijbewijs, waarbij de dienstverlening van de politie volgens u ondermaats was geweest

(CG p.9). Dergelijke argumentatie is al te lichtzinnig om te verklaren waarom u geen beroep deed op de

bescherming van uw eigen autoriteiten nadat een veel ernstiger feit zich had voorgedaan. Hiermee

geconfronteerd gaf u aan schrik te hebben gehad om niet geholpen te worden, maar moest vervolgens

toegeven zelfs niet meer geprobeerd te hebben om hulp te verkrijgen (CG p.11) waardoor de

vaststelling pertinent blijft. Bijgevolg toont u geenszins aan dat de Russische autoriteiten niet bij machte

of onwillig zouden zijn geweest om u hulp te bieden toen het probleem met uw belager geëscaleerd zou

zijn.

Ten slotte dient aangenomen te worden dat u, gezien de uiterst lokale aard van uw problemen (supra)

en het profiel van uw vervolger – één enkel persoon die u klaarblijkelijk slechts op één plaats tegen het

lijf liep – zich had kunnen onttrekken aan uw problemen door u te vestigen op een andere plaats in de
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Russische Federatie. U gaf zelf toe aan dat uw belager u mogelijk niet zou hebben kunnen vinden

indien u verhuisd zou zijn. (CG p10). Gelet op het feit dat u etnisch Russische bent; u uw middelbare

studies met één jaar specialisatie hebt afgerond en in Astrakhan hebt gewerkt als verkoopster, directeur

van een winkel, administratief bediende en distributeur in een groothandel (DVZ, rubriek 11, 12); dat u

samenwoonde met uw man; en dat u reeds enkele malen verhuisd was (DVZ, rubriek 10); kan

aangenomen worden dat u in staat bent om zich – eventueel met de hulp van uw echtgenoot – elders in

de Russische Federatie te vestigen en er een nieuw leven op te bouwen.

U wierp tegen dat verhuizen in Rusland niet hetzelfde is als in België omdat men er niet zo maar een

propiska krijgt, waardoor men niet kan werken. (CG p10) Uit uw verklaringen blijkt echter dat u de

laatste jaren in Rusland eveneens op een ander adres woonde (in een gehuurde woning) dan hetgeen

waar u uw propiska had. Toen u daarop gevraagd wed waarom u dan niet uw propiska kon behouden

en enkel uw effectief adres zou kunnen veranderen, vroeg u zich enkel af naar waar u zou gaan. (CG

p10) Dit is geenszins afdoende om te besluiten dat u zich niet elders in de Russische Federatie zou

kunnen vestigen. Toen later opgemerkt werd dat uw zus nog steeds in de buurt van Astrakhan woont,

en u gevraagd werd of het voor u ook niet mogelijk was om in Astrakhan of elders te wonen, stelde u

enkel dat u “niet het gevoel had beschermd te zijn”. (CG p11) Gelet op de vaststelling dat u

onvoldoende pogingen hebt ondernomen om de bescherming van de autoriteiten van uw land van

herkomst te bekomen (supra), kan ook dit niet als verschoningsgrond aanvaard worden. Bovendien

dient opgemerkt te worden dat het zich elders vestigen op zich reeds een stap zou zijn om u te

beschermen.

Bijkomend kan nog opgemerkt worden dat uw asielaanvraag als laattijdig moet worden beschouwd. Zo

kwam u reeds in september 2011 toe in België (CG p.3), maar diende u bijna vijf jaar later pas een

eerste asielaanvraag in (op 08/07/2016) nadat u naar een gesloten centrum voor illegalen werd

overgebracht met het oog op repatriëring. Hoewel u tijdens uw verblijf in België grotendeels in legaal

verblijf verkeerde omwille van een medische verblijfsprocedure (CG p.4), kan toch opgemerkt worden

dat uit de administratieve stukken in uw dossier blijkt dat reeds in maart 2016 een einde kwam aan uw

legaal verblijf toen u een bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten. Desondanks nam u

spontaan geen initiatief om internationale bescherming in te roepen, wat kan wijzen op een gebrek aan

een gegronde vrees voor vervolging in uw land van herkomst.

Volledigheidshalve moet worden vastgesteld dat uw verzuchtingen aangaande uw psychologische

problemen (er zou een depressie en PTSD zijn vastgesteld in 2011 in uw land van herkomst) geen

verband houden met de Vluchtelingenconventie. Uit uw verklaringen blijkt immers niet dat er een onwil

zou zijn vanwege de Russische psychiaters om u te behandelen. Integendeel, men verwees u door,

maar u weigerde zelf verdere hulpverlening (CG p.8). Voor een gepaste analyse van de door u

aangehaalde psycho-medische motieven wordt verwezen naar de geijkte procedures, die onder de

bevoegdheid vallen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

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

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. De kopieën van de eerste pagina van uw binnenlands

Russisch paspoort en dat van uw echtgenoot, de kopie van jullie geboorteaktes en de kopie van jullie

huwelijksakte bevatten uitsluitend identiteitsgegevens, die hier echter niet betwist worden.

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. Verzoekster voert de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 57/6 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (verder: Vreemdelingenwet); artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag
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tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955); van artikel 27 van het Koninklijk besluit

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen van 11 juli 2003; de materiële motiveringsplicht; het

zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur.

Verzoekster geeft een uitgebreide theoretische uiteenzetting over voormelde artikelen en

rechtsbeginselen.

Ten aanzien van de bestreden beslissing voert zij aan wat volgt:

“6. Verzoekster wenst de overwegingen van de bestreden beslissing voor het overige als volgt te

weerleggen :

(i) Verzoekster heeft asiel aangevraagd omdat zij vervolging riskeert of minstens een reëel risico loopt

op ernstige schade indien ze zouden terugkeren naar haar thuisland. Inderdaad verzoekster wordt

bedreigd door een man die haar reeds in het verleden heeft bedreigd en verwond. Zo heeft verzoekster

klacht neergelegd bij de Russische politie maar gaf de politie geen verder gevolg aan haar klacht.

(ii) Verzoekster was reeds in het verleden het slachtoffer van bedreigingen waaraan de Russische

autoriteiten geen bescherming gaven. Verzoekster staat voortdurend bloot in Rusland aan een ernstige

risico om vermoord te worden of onmenselijke behandeld te worden waartegen de Russische

autoriteiten haar niet beschermen. Op zijn minst loopt verzoekster een reëel risico op schade uit het

verleden waartegen de Russische autoriteiten haar niet hebben beschermd. Bijgevolg moet aan

verzoekster minstens subsidiaire bescherming worden toegekend. Dat verzoekster niet onmiddellijk

asiel heeft aangevraagd heeft te maken met haar regularisatieaanvraag op grond van medische

redenen die verwant zijn met problemen in Rusland.

(iii) Er werd niet nagegaan wat het lot is van asielterugkeerders naar Rusland, met andere woorden, er

werd niet nagegaan wat de gevolgen voor verzoekster zijn indien zij als afgewezen asielzoeker zou

moeten terugkeren naar Rusland, onder meer werd er niet nagegaan wat de gevolgen en

levensomstandigheden van verzoekster zouden zijn met betrekking tot veiligheid, behuizing,

werkgelegenheid, sociale zekerheid, re-integratie als afgewezen asielzoeker. De bestreden beslissing

beperkt zich tot het beschrijven van de situatie waarin verzoekster zich vijf jaar geleden in Rusland

bevond. Deze informatie is niet toereikend om vast te stellen dat verzoekster zich in Rusland als

afgewezen asielzoeker kan hervestigen. De bestreden beslissing is daartoe derhalve niet afdoende

gemotiveerd en kan geen onmenselijke behandeling uitsluiten in geval van terugkeer naar Rusland. De

individuele, persoonlijke gevolgen voor verzoekster werden door het CGVS dus niet afdoend onderzocht

zodat een intern vluchtalternatief niet aan de orde kan zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt in ieder

geval niet dat het CGVS daarover contact zou hebben gezocht met de Russische autoriteiten om

verzoeksters persoonlijke situatie en een dergelijk terugkeer te kunnen analyseren.

(iv) De bestreden beslissing houdt geen afdoende rekening met de getraumatiseerdheid van

verzoekster.

(v) Er is geen rekening gehouden bij de beoordeling van verzoeksters asielrelaas met haar

persoonlijkheid, kwetsbaarheid en psychologische toestand.

(vi) Het asielrelaas kon op zijn minst gebeurd zijn en het bestaan van het risico van ernstige schade kan

op zijn minst worden aangetoond door de gegevens van de zaak die voor vaststaand kunnen worden

gehouden.

(vii) Verzoekster heeft alle elementen ter staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk

aangebracht.

Een aantal van haar verklaringen staaft verzoekster niet met stukken of bewijzen, maar dient zij wel als

geloofwaardig geacht te worden en dient haar het voordeel van de twijfel te worden gegund aangezien

aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

a) verzoekster heeft een oprechte inspanning geleverd om haar aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover verzoekster beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van verzoekster zijn samenhangend en aannemelijk en zijn niet in strijd met de

algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor haar aanvraag;

d) verzoekster heeft haar aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend;

e) in grote lijnen kan verzoekster als geloofwaardig worden beschouwd.”

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

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

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de
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zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011, § 226).

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

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

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

2.2.2. Verzoekster verblijft sinds september 2011 in België. Redelijkerwijze kan worden aangenomen

dat een kandidaat-vluchtelinge, die beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees

voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij

aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou

indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en gedurende meer dan vier jaar talmde alvorens asiel aan

te vragen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in haar hoofde en vormt

overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, tweede lid, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve

indicatie voor verzoeksters algehele geloofwaardigheid. Het feit dat zij zich in een procedure inzake

medische regularisatie bevond - die blijkens het verzoekschrift overigens haar oorzaak vond in de

vermeende problemen in Rusland – kan haar niet ontslaan van de verplichting om middels een

asielaanvraag zo vlug mogelijk internationale bescherming te vragen.

Verzoekster haalt aan dat niet onderzocht werd in welke mate zij als afgewezen asielzoekster een risico

zou lopen bij terugkeer. Te dezen dient te worden vastgesteld dat zij geen element aanvoert waaruit zou

kunnen blijken dat zij ingevolge een afwezigheid van vijf jaar problemen zou krijgen met de Russische

autoriteiten. Evenmin brengt zij enig element bij waaruit kan blijken dat afgewezen asielzoekers

problemen zouden kunnen hebben in geval van terugkeer. Mogelijke problemen inzake “behuizing,

werkgelegenheid, sociale zekerheid, re-integratie als afgewezen asielzoeker” betreffen daarenboven

socio-economische problemen die vreemd zijn aan het onderzoek inzake de vluchtelingenstatus dan wel

de subsidiaire beschermingsstatus.

Inzake verzoeksters medische situatie stelt de bestreden beslissing: “Volledigheidshalve moet worden

vastgesteld dat uw verzuchtingen aangaande uw psychologische problemen (er zou een depressie en

PTSD zijn vastgesteld in 2011 in uw land van herkomst) geen verband houden met

de Vluchtelingenconventie. Uit uw verklaringen blijkt immers niet dat er een onwil zou zijn vanwege de

Russische psychiaters om u te behandelen. Integendeel, men verwees u door, maar u weigerde zelf

verdere hulpverlening (CG p.8). Voor een gepaste analyse van de door u aangehaalde psycho-

medische motieven wordt verwezen naar de geijkte procedures, die onder de bevoegdheid vallen van

de Dienst Vreemdelingenzaken.” Verzoekster kan bijgevolg bezwaarlijk volhouden dat geen rekening

werd gehouden met haar voorgehouden “getraumatiseerdheid” of “met haar persoonlijkheid,

kwetsbaarheid en psychologische toestand.” Voor het overige blijkt dat het gehoor op normale wijze

heeft kunnen plaatsvinden.

Verzoekster voert geen concreet verweer inzake de uitgewerkte motiveringen waaruit blijkt dat zij (i) een

uiterst lokaal probleem aanvoert; (ii) onvoldoende pogingen heeft ondernomen om zich in haar land van

herkomst te onttrekken aan dit probleem of er een oplossing voor te vinden; (iii) onvoldoende pogingen

heeft ondernomen om de bescherming van haar nationale overheden te bekomen; (iv) zich had kunnen

onttrekken aan haar problemen door zich te vestigen op een andere plaats in de Russische Federatie.

Voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en worden, daar zij

niet dienstig worden weerlegd, door de Raad overgenomen.
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Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het KB van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-

generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de

bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen.

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

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

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Evenmin toont zij aan dat de situatie in haar regio van herkomst beantwoordt aan het bepaalde in artikel

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend zestien

door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY W. MULS


